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Pedmluva.
Ddictví sv. Prokopa, postavivši se pod mocnou oclira-

nu tohoto svtce a patrona eského, bylo jaksi zavázáno pe-
ovati o to, by zevrubný a kritický jeho životopis byl vydán
Dosti nesnadné práce té podjal se nížepsaný dlouholetý jed-
natel Ddictví sv. Prokopa, jehož vroucím páním jest, aby
úcta k sv. patronm eským den ode dne u našeho zbožného

lidu se vzmáhala a šíila. S životopisem sv. Prokopa bylo
nutno spojiti djiny památného kláštera jeho nad Sázavou,

který bohužel, akoli nikomu nepekážel, ku konci pedešlého
století byl zrušen. Yíce než sto let uplynulo od té doby a do-

sud nepoštstilo se, by tento drahocenný pomník víry ke-
sanské v Cechách opt byl vzkíšen.

Pi životopisu našeho svtce v djinách kláštera

sázavského vnována byla vtší pozornost slovanské

liturgii, jež byla odsv. zakladatele v tomto kláštee zavedena

a njaký as tam se udržela. Karel IV. seznav dležitost její

zasadil se o obnovení její ve svém kláštee emauzském za tím

úelem, aby byla mocným prostedkem k sjednocení západní
a východní církve. Nepokojné doby po jeho smrti v Cechách

zavládnuvší byly píinou, že veliká a vznešená myšlénka ta

se neuskutenila. Vhlasný sv. Otec náš Lev XUI. optovn
svou nžnou lásku k slovanským národm ukázav, pracuje
usilovn o to, by z neblahého rozkolu vrátili se do lna pravé
církve. Mocnou podporou k sjednocení bude trváme slovanská

liturgie.

Pi djinách kláštera hledno bylo nejen k náboženskému,
ale také k vdeckému a kulturnímu psobení benediktin,
kteí zvlášt ve stavitelství a malíství vynikali. Právem tvrditi

se mže, že klášter sázavský byl první technickou školou
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v ecliách, jejíž památky zvlášt za našicli dn bližšího po-
všimiintí a ocenni docliázeji.

Djiny úcty sv. Prokopa dokazují, že lid ani v nej-

trudnjších dobách sv. patrona a jeho mocné pímluvy u Boha

nezapomínal. Úctu tu penesli vysthovalci do Ameriky, kde

se podailo zíditi klášter a kollej sv. Prokopa, jež zajisté u
našich krajan za Oceánem blahodárn psobiti bude. Úcta

k svtci vyvolala dosti znanou literaturu u muž zbožných,
ku které též pihlížeti se doporuovalo.

Konen bylo spravedlivo vylíiti djiny Ddictví sv.

Prokopa, které pod mocnou ochranou svého svatého patrona
z hoiného seménka vypuelo v mohutný strom, jenž každo-

ron v podílných knihách bohaté ovoce pináší. Vypstiti
eskou literaturu bohovdnou, dáti bohoslovcm pomcky
k pravému vzdlání a ukazovati, že naše pilné a horlivé

knžstvo, kráejíc v šlépjích sv. Prokopa, smle ve vdách
eKti mže jiným stavm, jest Ddictví Svato-Prokopského

krásným úelem.

erpáno bylo všude z pramen historických, které z té

píiny v Dodatcích ke knize naší pipojeny, by se každý
tená v nich o pesné historické pravd pesvditi mohl.

Horliví faráové sázavští zapisovali dležitjší události do pa-
mtní knihy, jíž bylo použito. Nkteí z nich, jako Alois

Piskáek, nyní kanovník v St. Boleslavi, kaplan Josef R-
žika, nyní fará v Hrusicích a Josef Šindelá, nyní dkan
v Neveklov, vyhotovili o kláštee a fae sázavské zvláštní

zápisky, ke kterým rovnž tu a tam vzat byl zetel.

Vydatnou pomoc mi poskytl chvaln známý církevní

djepisec eský c. k. gymnasijní professor František Vacek,
jemuž za to veejný dík vzdávám.

Obrázky nakreslil dovedn prof. Boh. Beneš a pro tisk

je upravil umlecký závod Husníkv a Háuslerv v Praze,
ímž trvám tenám této knihy nemálo se zavdili.

V Praze, v den sv. patrona Prokopa 1895.

Dr. Fr. Krásí,
metropolitní kanovník.
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Obrazy.

1. Stará vž zrušeného kostela sv. apoštol Petra a Pavla

- v Chotouni. Pohled na ást Chotoun.

2. Kaple sv. Prokopa a statek sv. Prokopský v Chotouni.

3. Pohled na Budy, chrám a bývalý klášter z msteka
Sázavy.

4. Pdorys chrámu sázavského.

5. Pohled na chrám sázavský od východu.
6. Vž se zbytky jižní lodi starého chrámu.

7. Pohled na vž od jihu.

8 Hlava KJrista Pána, pozstatek kamenné ezby ve svor-

níku hlavní vže kláštera sázavského kostela. Zbytek
klenutí v místnosti piléhající k sakristii.

9. Starožitný milostný obraz sv. Prokopa ve chrámu

sázavském.

10. Cás lebky sv. Prokopa v chrámu Yšech svatých v Praze.

11. Eám sv. Prokopa v klášterním chrámu broumovském.
12. Kstka z tla sv. Prokopa v relikviái sázavském a

lžika svtcova tamtéž.

13. Kalich (koflík) sv. Prokopa.
14. Starožitná socha sv. Prokopa na devném oltái

v krypt sázavského kostela.

15. Hrob sv. Prokopa v kostele Všech svatých na hrad
pražském.

16. Stará rezba mnich v sakristii kostela sázavského.

Úlomek berly sv. Prokopa v poklad sv. Vítském.





Sv. Prokop.





Úvod.

Hlavaprvní.

SlOTanští mnichoTé a poiistemíci.

Kde kesfanstvi zapustilo již hlubší koeny do srdcí

lidskýcli, ukázala se u povát, zvlášt vnimavýcli láska k sa-

mot. Do míst vzdálených všeho spoleenství nevedla snad

jednotlivce báze, ped bojem proti svtskému poruchu ani za-

smušilos mysli, ve kterou upadají slabší duchové, pokud pi
horlivosti náboženské nevystihují lásky plné úmysly boží

vzhledem k tvorstvu, ale vedla je tam touha po dokonalosti

a iisilovná snaha zabývati se toliko duchem svým, aby vyspl
k úplné vlád nad tlem a k vznešenému povolání, jež zaasté

ohlašuje se v nitru velikých mužv. Jako neobsáhlý duch za-

krní o samot a stuhne, nemoha sám sob býti vzdlavatelem,
tak zase vlastní silou a kvasem milosti boží tíbí se duch

vzdlaný, když odtržen jsa od svtských živností, vynakládá
na posvcení své nerozdílnou péi a ostrahu.

Sv- Otec Basilius Yeliký (f r. 379) zkusil toho sám na sob \

i nechtl potom dopustiti, aby na samotu poustevnickou vy-
dával se, le k tomu v kláštee cele osvdený mnich. Nicmén
za téže doby v zemích evropských utíkali se i mnozí laikové

do pustých ústraní, ano veliké hýbáni se národv a pohromy
všech dosavadních ád spoleenských pudily je do odlehlých

lesv, skalních slují a krytých údolí, kdež duchem pokory
nesouce ztrátu všeho, co druhdy mílo jim bývalo, stálou upo-
mínkou na pomíjitelnost svta snažili se zapomenouti vcí po-

minulých.

Zejména pipomíná se podkrají hory Athonu C^&ag)
u Makedonie útoištm takových poustevníkv od asu císae

Konstantina Velikého až do prosted 9. století. Na modlitbách
Dr. Krásí: Sv. Prokop. 1



2 Poátky slovanského mnišstva.

a pracích trvajíce, i obas druh. druha píkladem zdokonalujíce,

posvtili svým životem hostinnou pdu poloostrova aktejského,

až z vle císae Basilia I. (r. 867—886) stala se výhradným
majetkem jejich toho léta, kdy na moravském Velehrad do-

konal bh života nesmrtelný apoštol Slovan sv. Method

(roku 885). ÍTa svatém vrchu Athon vzrostla potom štpnice
mnišstva vedle ehole sv. Basilia. Poustevníci poddali se pra-

vidlm družného života, uznavše opata vzorného kláštera (TZQmrog

Tj^ lavQag; Xcívqk rr úzká ulice skrovných píbytk) svým ped-
staveným. ,

Ve druhé polovici 10. století bylo tam již 58 osad

klášterních, a mezi mnichy pipomínají se i Slované. Na
ecké listin z r. 982, kterou smluvil se Jan Ivír, zakladatel

kláštera Ivíronu (rmv 'J^^Qoov) tamže, s hradany hierisskými
o zemi klášteru náležitou, shledati lze podpis hierisského knze
Jiího literami glagolskými. Podpis ten jest nejstarší datovanou

památkou glagolské literatury, i)

Apoštolé slovanšti, sv. Konstantin a Method, byli mniši-
basiliáni. K životu klášternímu odhodlal se díve starší

Method. Ustanoven byv císaským vladaem v koninách horní

Makedonie, prodlel v úad tom nkolik let
;
íiaež po bouích

na veejném trhu života, zatoužil po samot v monastýru a na
hoe Olympu k basiliánm se pipojil. ^) Mladší Konstantin,
knz svtský a uitel filosofie, podnikl r. 851 uenou hádku

se Saraceny kdesi v Mesopotamii a po té vyhledav zátiší klá-

štera olympského, stal se mnichem, aby v ád sv. Basilia tím

horlivji Bohu mohl sloužiti. ^) Život a psobeni svatých brati

poutaly ksob pozornost jak patriarchy sv. Ignatia (r. 846
—

857)

tak i císae Michala III, (f r. 867), a když Method zamitl

hodnost arcibiskupskou kteréhos vzácného místa, ustanovili jej

igumenem (=z: opatem) v kláštee, jenž slul polychronský

^) Šafaík: Pohled na prvovk glagolského písemnictví. asopis ó.

musea, 1852
;
11. str. 85.

2) Staroslovanský Životopis sv- Methoda
;

hl. 3 ; „Vzdal se knížectví

a šel na Olymp, kdež žijí sv. otcové a postih se, oblekl se v "ernou ízu
a byl poslušen v pokoe, vykonávaje všechen úplný mnišský ád a knihami

se zabývaje." Prameny djin eských; I. str. 43.

2) Staroslovanský Životopis sv. Konstantina; hl. 7: „Na Olymp odešed

k Methodu, bratru svému, poal tu žíti a modlitbu konati bez pestání k Bohu,
toliko knihami se zabývaje." Prameny d. . I. str. 11.



ehole sv. Otce Basilia. 3

(FIolvxQÓviov iiovarTziiQiov) a stál na asijském beliu Bílého moe
na hoe Sigriánn. i)

Nebude od místa nkolik slov o ád sv. Basilia vbec,

jehož ústava dobíhá k pedmtu našemu. Slovutný zakladatel

ádu shromáždiv asi r. 360 znamenitý poet žák svých ke

svornému, zbožnému a pracovitému životu, sepsal pravidla
askétického obcování bratí pod týmž krovem. Y e-
holi své, jež dlí se na menší a vtší pravidlo, bije pedevším
na poslušnost jako základ a tžišt života klášterního, na

úplnou chudobu, istotu, ustranní se svtu, na spokojenost

s málem, pokud se týe odvu, pokrmu, píbytku a spánku, na

modlitbu, pracovitost a bratrskou lásku. Vtší pravidlo zavírá

v sob 65 pedpisv, menší 313. Chtje tomu, aby mužové

k eholi se pidávající písn zkoušeni byli o povolání svém,
neustanovil k noviciátu urité lhty. Teprve za doby patri-

archy Fotia (t r. 891) pedepsán novicm {ao-K^ágioi) zkušebný
as tí let. Potom zavazovali se slibem professv (fuxQÓaxriuoi)

a pijímali ízu eholní tak zvanou menší. Dokonalí mnichové

{fisyalóffxw^i) odni bývali velkou ízou, jež jinak slula svatým
rouchem. Tak i o sv. Methodu poznamenáno jest, že vykonával

„všechen úplný ád mnišský", podobn jako bratr jeho Kon-
stantin oblékal se „ve svatý nmišský zpsob". ^) V klášteích

pebývali vedle kneží také brati laikové.

Akoli sv. Otec Basilius nastupoval nejvíce o spolený
život mnichv (Hoivo^hat

•

xoivó^iov zr spolený píbytek) a osa-

mle žíti (ávaxo3Q£Tv) dovoliti chtl toliko mužm v kláštee

osvdeným, zmohutnl pec pi ád jeho ústav p o u s t e v-

nikv, kteí zachovávajíce jakýsi svazek s kláštery, pebývali
na blízku nich o samot. Odlouené kobky jejich sluly ceUy,
oni sami zváni jsou cellioté (rinchiusi, anachoretae, eremitae).
Docházeli piak obas do kláštera pro svátostnou útchu a pod-
dávali se dozoru opatov.

ád sv. Basilia rozšíil se záhy po východní íši a dospl
také eckých krajin v jižní Itálii. Církevní spisovatel Rufinus

(t r. 410) peložil eholi sv. Basilia na jazyk latinský: „Sta-

1) Staroslovanský Životopis sv.Methoda; hl. 4: „C'sa i patriarclia . . .

ustanovili jej za opata v kláštee, jenž nazývá se Polychron.'' Prameny d.
€. I. str. 43.

2) Staroslovanské Životopisy svatých bratí ; v Pramenecli d. . L str.

36, 43.



i 'Sv. Vojtch a basiliáni,

tuta monacliorum sancti Basilii caesariensis", aby i v zemích

mimoreckýcli, ne-li pijetí, aspo poznání došla. Basiliáni

v jižní Itálii konali služby boží ritem východníma ja-

zykem eckým, až papež Alexander VI. (r. 1492 —1503) dovolil

jim užívati ímského breviáe. Pknou zprávu podávají djiny
eské o basiliánském kláštee sv. Michala ve Valliluce, vysta-
veném na pozemcích archisteria montekassinského. Sv. Vojtch
utíkaje svého biskupství a chtje plaviti se do Svaté zem,
stanul r. 990 v eeném kláštee, jenž ízen byl tenkráte slo-

vutným igumenem sv. Nilem (r. 978—994). Posvátné zátiší

klášterní, rozmluva s vhlasným pedstaveným a upomínka na
slova opata montekassinského, že lépe pebývati na jednom
míst nežli plaboiti se svtem, tak mocn pipadly na mysl
Vojtchovu, že jal se prositi za písteší u sv. Michala a žádal

pipoten býti k synm sv. Otce Basilia. I vrhnuv se na ko-

lena ped dstojným kmetem Nilem, dlouho slzy proléval, e-
kaje odpovdi. Se zalíbením pohlížel igumen na horlivébo-

prosebníka a jakož po krátké rozmluv byl poznal svtce, pro-
nesl se potom astji, že nevidl jinocha, který by tak hoel
láskou k Bohu jako Vojtch. I pijal bych t, ctihodný biskupe^

pravil konen, ale pijetí to i mn i synm mým by uškodilo,

tob pak nikterak neprosplo. Nebot jak tento Šat a vous-

znaí, nejsem tuzemec nýbrž ek ; pda pak, kterou já a lidé-

moji se mnou vzdlávají, jakkoli malá jest, náleží tm, od nichž,

ty jda, sem se utíkáš. Kdybys tedy, jak s vlí boží velice-

bych si pál, s námi spolen bydlil, vezmou onino, což jejich

jest, a já s drahými syny vyhnán budu, ty pak ocitneš s&

v nejistot ješt vtší. Protož pijmi radu otcovskou a odkud

jsi odešel, návrat se do Eíma. i)

Nemáme o tom pímých zpráv, že svatí brati solunští

zakládali na Morav ústavy eholní, ale kdo pováží, jakéha
stavu byli sami onino vrovstové a jak dobe vdomi významu
mnišstva pi šíení kesanství, pijme za jisté, že nescházelo'

v církevním údlu Methodoveholního ducho-
venstva. Staré, nepímé zprávy to potvrzují. Pomocí knížete-

Svatopluka vystavli ti poustevnici na pat hory Soboru.

^) Kanapariv Životopis sv. Vojtcha; hl. 15. Prameny d. . I. str..

2t7 n.
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11 Nitry chrám, u nhož zarazili sob píbytek klášterní. ^)

Z toho, že jmenováni jsou hned poustevníci hned Tmi ichove,

patrná jest ehole jejich basiliánská. Jak starobylá povs
tomu chce, kníže Svatopluk hnut jsa na sklonku života lítosti,

že dobrodincm svým nevdkem splácel, v temnostech pl-
noních, aniž ho kdo pozoroval, vsedl na k a prošed vo-

janským ležením svým, odejel na horu Sobor. Tam když pišel,

na skrytém míst v lese zabil kon svého a mec v zemi za-

hrabal; naež za svítání ranního v samostane eholním pijat

býti žádal. I jest postižen a obleen v roucho poustevnici

a pokud živ byl, zstal nepoznán ode všech. Teprve když zna-

menal konec života, oznámil mnichm, kdo by byl a hned

iimel 2).

Vedle povsti na Morav nkdy bžné a nyní zase obno-

vené ^) vzdlali sv. apoštolé slovanští klášter u Osvtiman
v kraji hradištském a uvedli do nho mnichy basiliány.
Chrám tamjší zasvcen byl sv. Elementu. Markrabí moravský
Jan (r. 1349— 1375) daroval kostelík již opuštný augustiniánm
v Brn, aby zídiK pi nm proboŠtství a na prospch klá-

štera svého užívali domu a polnosti zádušních. Biskup olo-

moucký Jan Oko z Vlašimi potvrdil r. 1358 eené darováni

a v list k tomu konci vydaném osvdil, že chrám sv. Kle-

menta pokládati jest za svatyni velmi starožitnou. ^) Pro

mnichy nebo poustevníky bylo lesní ústrani u Osvtiman ovšem

1) Kosmv Letopis k r. 894: „Locum in látee montis Zober sitnm,

Tibi olim tes heremitae inter magnam et inaccessibilem. hominibus silvam

eius (Zuatopulchi) ope et auxilio aedificaverant ecclesiam." Prameny d. é.

II. str. 27.

^) Tamže: „Cum iam se moi cognovisset, monacbis semetipsum, quis

sit, iunotuit et statim obiit,"

3) Prant. Pikryl ve spisku „Sv. Kliment u Osvtiman" (v Brn r. 1890

Tyd.) tvrdí, že nkdy po r. 1830 objevena jest na hrad Bucblov rukopisná
kronika, zavírající v sob djiny augustiniánského proboštství u sv. Klementa
blíž Osvtiman z let 1358—1421, kdež hned v cele poznamenáno: „Svatí

Kyrill a Method založili klášter svatoklementský. Mniši byli basiliáni." L.
c. str. 23.

*) Potvrzovací list biskupa Jana ze dne 18. dubna r. 1358: ^Capellam
s. Clementis papae in silvestri solitudine prope castrum novum Zimburg
sitam, antiquis quidem temporibus pro eiusdem sancti reverentia fabricatam."
Codex dipl. Moraviae; IX. str. 73.



6 Poustevník sv. Ivan.

nemálo píhodné. Y hnsitskýcli válkácli zašlo proboštstvi i ckrám
;

nicmén lne posud Yicí lid k památnému místu, zakládaje se

podáním, že na vršku u Osvtiman odpoinul sv. Konstantin

s tlem muennika sv. Klementa.

Také v eoliácli k dob prvního kesanství váže se

zbožné podání o poustevníku píjmím Ivanovi. Po-

cházeje prý z Chrvat, kdež otec jeho byl panujícím knížetem,

povrhl leskem trnu a vyhledal sob skryté útoišt v zemi

eské. Drahn let užíval tuhé samoty ve skalních roklích po-

toka lodenického, maje ke služb toliko la, jejíž mlékem se

živil. Když pak jednoho asu hluný lov byl konán v okolí

hradu Tetína, vyslídili chrtové la, a kníže Boivoj posteliv

ji, pronásledoval až na beh potoka. Z hor místa toho vyšel
muž hrozný, kosmatý, i jal se mluviti k Boivoji, nazývaje

jej jménem: Pro jsi zabil la moji? Kníže pak a všichni

z družiny jeho velice se polekali. I tázal se ho Boivoj: Kdo

jsi ty a co zde dláš? On pak ekl : Já jsem Ivan; žiji na

poušti této 43 léta, slouže Bohu. Nikdo mne nespatil podnes
krom tebe. A toto zvíe dáno mi od Boha k výživ. Boivoj
zval jej se sebou, aby okusil pokrmu. On pak odvtil: Pošli

mi knze! Boivoj tedy poslal k nmu knze i kon, Ivan

nevsedl na k, nýbrž pšky šel do chrámu a pijav svátosti,

jiného ani nejedl ani nepil. Potom vrátil se na pouš, kdež

byl živ. I vzav blánu a ernidlo, psal jim, nazývaje sebe synem
krále chrvatského. Umel pak v krátce a pochován estn Bo-

ivojem. Tak vypravuje staroslovanská legenda, i)

Jméno nejstaršího poustevníka našeho ukazuje na dobu
slovanské církve v Cechách. Vypravování o život jeho na

poušti a nahodilém styku s knížetem zemským není však p-
vodní. Kdo nahlédne do staršího životopisu sv. opata Jiljí, pi-
padne tam na líení, jež nemnoho liší se od píbhu Ivanova.

„Pocházeje ze vznešeného rodu athénského (Atheniensis, e regia
Graecorum stirpe), zhrozil se Jiljí úcty, kterou prokazovali mu
vrstevníci, znamenajíce pi nm neobyejnou uenost a zbožnost;
i zašel do Gallie, kdež ve hlubokém lese vyhledal sob pou-
stevnu. La poskytovala mu tam ástenou výživu (secessit in

eremum, ubi diutius herbám radicibus et cervae lacte, quae
statis ad eum horis veniebat, admirabili sanctitate vixit). Ale

^) Prameny d. . I. str. 111.
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král gótský Flaviiis žena se lovecky za lani, dostihl nenadále

samoty svtcovy a poznav ducha jeho, marn pokoušel se od-

vésti Jiljiho z ústrani lesního." Než pes všechnu nenahodilou

shodu životopis zstává bez úhony jádro legendy o sv. Iva-

nu, to jest, že za doby prvního kesanství žili

v echách poustevníci východního rázu.
Pronásledováním slovanských knzi a žák po smrti sv.

Methoda (r. '885) peneseno bylo rozkvetlé kesanství z íše

velkomoravské do Bulharska. Druhové bratí solunských vyšli

na mnoze z národa bulharského a proto, když neváženo si

služeb jejich na Morav, po Bulharech toužili, na Bulhary jen

myslili a nadali se, že zem bulharská odpoinku jim poskytne. ^)

Z potu jich pipomíná se Klement knz, muž velemoudrý,

Vavinec, Naum, Angelar a jiní. Akoli pochopové biskupa

"Wichinga odvedli je, každého jinam, do krajin podle Dunaje

ležících, dospli všichni íše Borisovy, kdež dostalo se jim velmi

pátelského pijeti. Apoštolskou innos svou zahájili hlavn
v Makedonii. Kníže Boris (asi r. 852—907) jsa již za dvacet

let kesanem, vážil si idejí kyrillo-methodských a podle nich.

pracoval o to, aby stalo se kesanství lidu milým na základ

jazyka a dobrých zpsob národních. Píkladem církve mo-
ravské a podporou knížete Borisa ujímala se v Bulhaích
slovanskáliturgie, i pes to, že ecká hierarchie nebyla

jí píznivá. Uenníci Methodovi z Moravy vyvržení posilnili

tam stranu slovanského duchovenstva. Brzy potom shledáváme

Klementa (f r. 916) na stolici velického biskupství v homi
Makedonii a v klášteích bulharských slovanské mnichy.
Y basiliánech poznal kníže Boris pronikavý živel kulturní,
i nemeškal opatrovati je asnými vcmi, aby tím snažnji ko-

nali úkol svj, jako jest pstování vd, vedeni roz-

liných umní a runích prací. Y podveer života kníže

sám vstoupil do kláštera a dokonal tam bh pozemské pouti.
Za syna jeho cara Simeona (asi r. 890—927) spisoval mnicb
Chrabr pojednáni o písmu slovanském.

Již ve druh.0 polovici 10. století osazovali se etní
mnicbové slovanského rodu na hoe Athon. Y klá-

šteích tamjších ádu sv. Baí^ilia získávali známost literatury

byzantské, i pracovali o peklad zvlášt liturgických spis na

1) Životopis Klementa Velického ;
v Pramenech d. é. I. str. 62.
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jazyk slovanský. Od té doby poínajíc zaraženo bylo na hoe
athonské stedisko náboženské uenosti jižních a východních
Slovan.

Na svatou horu Athos putoval z poátku 11. století

Antonij, jinoch maloruský, aby nauil se tam pravidlm e-
holního života. Po letech vrátiv se na Rus, obral si k pobytu

jeskyni u hradu Kijeva. Tam pidružilo se k nmu n-
kolik poustevník; i vykopali pod zemí celý klášter s malou

církví (peerská Lavra). Veliký kníže Jaroslav (r. 1017—1054)

byl píznivcem Antonijovým a užívaje rady metropolity svého

pravovrného Hilariona (r. 1061—1068), podporoval zvlášt

mnichy domácí, aby zdárnou inností jejich tenil se vliv

eckého duchovenstva v íši ruské. „Za nho", vece letopisec

Nestor, „poala se víra kesanská rozplozovati v Ruších a roz-

šiovati, i mniši poali se množiti, a Masterové poali býti.

I miloval Jaroslav ústavy církevní a knží a zvlášt mnichy;
i knih sob hledl, ítaje v nich asto v noci i ve dne. I sebral

písae mnohé a pekládal z eckého na jazyk slovanský a sepsal

knihy mnohé i sebral", i) Antonij Peerskij (f r. 1073) stal se

otcem domorodého mnišstva na Rusi.

Již svrchu pivedli jsme historické svdectví, že v oblasti

nynjších zemi uherských, to jest na Slovensku, hostili se na

sklonku 9. století mniši basiliáni. Však i v ostatních koninách

íše Arpádovy ohlašují se záhy kláštery východního rázu

jakožto pozstatek bývalé církevní organisace bulharské.

Roku 1025 jmenován jest listinn ecký panenský klášter ve

Vesprim; 2) o nco pak pozdji pipomenuty jsou ecké klá-

štery na Vyšehrad (nad Dunajem), v Csanád (nad Ma-

rošem), ve Starém Arad (tamže) a j. Hojný poet jich patrný

jest z výroku papeže Innocentia m. Týž svatý Otec uiniv
r. 1204 pipsání ke králi Emerichovi ve píin svobodné volby

jakéhosi opata, ukázal pi tom na rozliná práva klášter

uherských, z nichž, jak dokládá, ^) jeden neb druhý náleží

^) Nestorv Letopis; hl. 55. Nestor sám byl po r. 1084 mnichem pe-

cerského kláštera v Kijeve a psal, jak známo, kroniku svou jazykem slovan-

tkým až do r. 1113.

-) Fejér: Codex diplomaticus Hung. I. str. 312.

^) List papeže Innocentia ICL z r. 1204: „Quia vero nec novum est

jiec absurdum, ut in regno tuo diversarum nationum conventus uni Domino
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latinnikm, mnohé pak Bekm {=: basiliánm). Z djin
kláštera sázavského na den vyjde, že tak zvané ecké mona-

stýry vUhrácli osazeny byly za 11. století mnicliy slovan-

skými.

Hlava druhá.

PrYní Tbenediktini v echách.

Život klášterní podle pravidla sv. Benedikta (f r. 543)

pibuzen jest jak pvodem tak i zpsobem svým mnišství vý-
cbodnímn. Až do prosted 8. století veden byl toliko porznu,
v nkterých, domech eholních, v Itálii, Španlsku, Nmecku.
Od 9. století poínaje ukládáno bylo pravidlo sv. Benedikta

tém všem latinským mnichm. Obyvatelm zem eské sou-

sedil ze všech nejdíve benediktinský klášter sv. Moice
v Dolním Altaichu nad Pasovém, založený r. 740. O styku
eholnik tamjších s Cechy nedošly nás zprávy ; jen to podo-

týká se k r. 975, že echové za války císae Oty 11. proti

knížeti Boleslavovi II. pobili ele kláštera altaišského. ^)

Také v Režn, kam pedky naše vedla cesta obchodní i ne-

zídka také zájem politický, stával klášter sv. Jimrama,
jenž ídil se pravidlem patriarchy západního mnišství. Do
kláštera toho vypravil kníže Boleslav I. nkdy r. 950 mladšího

syna svého Strachkvasa, aby ve škole uených mnich uveden

byl ve známost bohumilých vd. Jinoch maje duchovním
vdcem biskupa ezenského Michala (r. 942—972), pijal potom
eholi sv. Benedikta a s ní jméno klášterní bratra Kištana.

Bylt tudíž Strachkvas— pokud djepisná pam svdí —
prvním benediktinem z národa eského.

snb regulari habitu famulentur, licet unm sit ibi Latinorum coenobium, cnm
tamen ibi multa simt Graecornm: serenitatem regiam roganras . . . non im-

pedias nec impediri facias, quominus praefati monachi . . . assumant sibi

personam idoneam per electionem canonicam in abbatem." Sborník velehrad-

ský; IV. str. 65.

1) Letopisy altaišské k r. 975; „Boemanni familiam s. Mauricii occi-

dunt." Pertzova Móniun. XX. str. 774.
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Také sestra. Straolikvasova pijmim Mlada zalibovala sob
ve zpsobech života klášternilio. Znamenav to otec její, kníže

Boleslav I., vypravil Mladu do íma, aby nauila se tam do-

konale pravidlm mnišským. Pobyt její ve vném mst pro-

dloužil se pak do* let. Když zemel kníže Boleslav I. a nástupce

jeho Boleslav 11. jal se usilovn jednati o zízení biskupství

pražského, pednášela Mlada prosby knížete a celého národa

eského papeži JanuXIII. (r. 964—972). Mimo jiné zvstováno

bylo sv. Otci, že kníže Boleslav II. založil pi chrám s,v.

Jií na hrad pražském panenský klášter, aby v nm
sestra jeho, panna eholní, mohla píšt pebývati. Papež
Jan XTTT. potvrdil nové štípení ehole sv. Benedikta v cechách,

povýšil klášter svatojirský na opatství a Mladu, pijavší zatím

klášterní jméno Marie, ustanovil pi nm první abatyší.

Zárove s potvrzením panenského kláštera došlo schvá-

lení biskupství pražského. Prvním arcipastýem v Cechách stal

se uený benediktin z kláštera sv. Jana Ktitele v Magde-
burce, píjmím Dtmar, knz pvodu saského. ekali bychom
ovšem, že biskup-eholník uvede do diecése své mnichy a ne-li

více, aspo jeden píbytek jim založí, avšak nedošlo k tomu

pro pekážky jist závažné. Teprve nástupci jeho sv. Vojt-
chovi se povedlo osaditi v Cechách benediktiny. Pemítaje na

mysli nedostatky svého údlu, pipadl na to, kterak se škodou

jest lidu eského, že nemá tak výborných rádc a pstoun,
jako byli na onen as mnichové ádu sv. Benedikta. Úmysl
Vojtchv uvésti eholníky do zem a uiniti je pomocníky
tžkého úadu pastýského, uzrál trvám za pobytu svtcova

v ím, kdež jako novic a mnich meškal v kláštee sv.

Bonifatia a Alexia na vrchu aventinském. Vedle sta-

robylého podání, 1) jež o své váze zstavujeme, Vojtch vra-

ceje se z íma r. 992, pivedl do Cech nkolik brati bene-

diktin, kteí hotovi byli osaditi se v zemi pod záštitou

biskupovou. I zstaveni jsou nejprve v Kostelci nade Mží
v kraji plzeském, kdež vystavl jim svatý Vojtch velmi

úhledný chrám Panny Marie. HJied potom za pomocí knížete

Boleslava II. budován byl klášter v Bevnov. Sotva

stavba jeho maliko pokroila, svtil biskup dne 14. ledna

roku 993 chrám bevnovský, poroueje jej do ochrany svatých

^) Kronika Pulkavova; v Pramenecli d . V. str. 27.
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Benedikta, Bonifatia a Alexia. Dvanácti mnichm z Kostelce

do Bevnova pevedeným dán jest za prvniho opata Anastasius.

Ustav syn sv. Benedikta v Cecliách prokazoval hned

z poátku dobré služby tm, kdož do zem jej uvedli a veli-

komyslnou štdrostí zahrnuli. Biskupovi pražskému vzrostli

zkušení druhové práce, horliví hlasatelé víry a píkladný vzor

knžstva. Kníže Boleslav získal nejlepší uitelezemdlství,
kteí vedouce lid ke vzdlávání lad a pustin, vlastníma rukama

ukazovali mu zpsob mýtní, stavbu hospodáských budov, zi-

zování cest a most. Stavby kláštera a kostela bevnovského

ujali se ovšem mnichové sami, i) a nedlouho potom i okolní

kopce, jež v zakládací listin jmenují se pdou nevzdlanou,

zorány jsou od kláštemík. Sv. Vojtch pracoval piln s bra-

tími, úastn se modliteb, rozjímání i hmotného díla jejich.

ehole pikazovala dále zabývati se tením nábožných knih,
které na vtším díle mnichové sami opisem rozmno-
žovali. Hotovení knih liturgických, pepisy písem svatých
a dl uených navádly eholníky k vdám. Pi klášteích

zizovány byly také školy na zpsob lístav biskupských,
ve kterých nejen budoucí bratí, nýbrž i jinochové panští do-

spívali všeho svobodného uení. Také umní církevní
kvetlo v rukou mnich jakožto dovedných malí, ezbá,
socha a stavitel. Píbytky jejich byly nadto útoištm
osob chudých, opuštných a nemocných. I není prázdným
slovem výrok djepisce témuž ádu náležitého, 2) že uvedením
benediktin do Cech dán jest kesanství tudíž nejpevnjší
podklad, a klášter bevnovský v djinách vlasti naší valn pro-

slavený že^ stal se kolébkou mnohých ústav eholních, jež

druhdy v Cechách, na Morav, v Polsku a v Uhrách blaho-

plodn psobily a na díle až podnes psobí. ^)

^) Pulkavova Kronika; hl. 24: „Hiis itaque peractis abbas Anastasius

cum íratribus sibi commissis locum sanctum sibi commissum ceperunt exco-

lere suisque manibus laborabant ecclesiam et alias ofBcinas, que nondum
erant perfecte sivé constructe, in brevi tempore tamen Dei adjutorio et ipsius
beati Adalberti sufEragio construebantnr, qui etiam suis manibus in eodem
monasterio et ecclesia secundum regularem institucionem quottidie cum
fi-atribus laborabat." Prameny d. c. V. str. 27 n.

2) Dudík v Djiuácli Moravy; II. str. 43 n.

3) Pnlkavova Kronika; hl. 26: „Sicctue non solum Bohemia, sed Un-
garia et Polonia cum Prussia salutis sue principia sumpsit de Bre-miowia,
dum tantorum virorum illustrantur vita et passione." Prameny d. . V. str. 29.



12 Patero sv. bratí-poustevník v Polsku.

Prvním benediktinm kláštera bevnovskóho zavinu bývá
dáváno, že jsouce pvodem cizinci, k národu eskému ne-

pilnuli tak upímn, jak páti si bylo v dob neutvrzeného

ješt kesanství v zemi naší. Pišedše z íma, pinesli také

ímské smýšlení ve vcech, soukromého i veejného života.

I inili se pirozenými obhájci práva kanonického a ímského

jakož i odprci všeho, co stanovám práv onch bylo na odpor.
Avšak zem, kdež psobiti mli, nerozumla eeným ustano-

vením, ídíc se ode dávna domácím právem a ádem. Pro d-
jiny kláštera sázavského jest vdomost o potýkání se rzno-

rodých práv v echách nemálo dležitá.

V potu eholních druh, jež sv. Vojtch z íma do

Cech vedl a v Bevnov osadil, shledávalo se prý šest bratí
zejména uvádných : Benedikt, Matouš, Jan, Isák, Kristin
a Barnabáš. Ti když slyšeli o slavných skutcích arcibiskupa
hnzdenského sv. Radima (r. 1000—1006), bratra Vojtchova,

vyžádali sob dovolení, aby k nmu do Polska mohli se za-

brati. Radim uvítal je velmi ochotn a za píbytek vykázal

jim pusté místo ^) blíže Kazime, v nynjší gubernii
varšavské. O tuhém život šesti benediktin-poustevnik vy-

pravuje letopisec Kosmas. 2) Potrava jejich byla zelenina

vlastníma rukama pstovaná. Chléb málokdy mívali, ryby nikdy.
Luštnin nebo jáhel smli požívati jen o velikonocích a let-

nicích. Cistou vodu pívali, a to mírn; masité jídlo bylo jim
ohavností a ženskou vidti híchem. Odv jejich byl drsný
a hrubý, sešitý z ocasv a hív koských. Na lžku byl kámen

podporou hlav a hun za pokrývku. Nikdy nemluvili na sebe,

než jen na picházejícího hosta, a to málo slovy. Sami jsouce

chudí, chudým, které chovali ve svých píbytcích, posluhovali

dárky milosrdenství. Kníže Boleslav Chrabrý navštvuje pou-

stevníky, porouel sebe i íši svou v jejich modlitby a bohat

je kdysi obdaroval. Ale brati poslali druha svého Bamabáše
s penzi za knížetem, nechtjíce sob daru ponechati. Nežli se

Barnabáš vrátil, pepadli loupežníci patero bratí na poušti

a žádajíce pokladu, muili je po celou noc a polomrtvým dne

11. listopadu r. 1004 hrdla podezali. Tla jejich zprvu v Ka-

zimi byla pochována, pak do BJuzdna penesena.

1) Pulkavova Kronika; v Pramenech d. . V. str. 29.

-) Zosmv Letopis k r. Í004; v Pramenecli d. c. II. str. 56 nn.



Poustevník sv. Vintý. 13

Dobe-li nás zpravuje domácí tradice bevnovská, ml
opat Anastasius nástupcem Jeronýma (roku 996—1011), jemuž
íkáno nkdy Dobromír. Po nm ídili klášter v Bevnov :

ebo I. (r. 1011—1023), Arsenius (r. 1023—1035), Menbart

(r. 1035—1089). Za opatství Menbartova poskytl kníže Be-
tislav I. náklad ke stavb vtšího cbrámu bevnovského, jenž

posvcen jest nkdy r. 1045 ve jméno sv. Vojtcba a Bene-

dikta. Téhož asu pivtlil také Betislav cellu rajbradskou
na Morav ke klášteru bevnovskému. Snabou opata Men-
barta vžrrostla eená cella v klášter sv. Petra a Pavla r. 1048.

Kníže rozmnoživ nadání rajbradské, zstavil i na dále správu
kláštera tamního pi opatech bevnovskýcb, aby osazovali

v Rajhrad mnichy a brali užitek ze statk na Morav.

Pi djinách kláštera bevnovského dlužno jest zmínku

uiniti o poustevníku ze ádu sv. Benedikta, píjmím V i n-

týovi, ježto nkterý as v Cechách meškal a v Bevnov
r. 1045 slovutného pohbu došel. Sv. Yintý, vlastn Grunther

zvaný, byl lenem panské rodiny v Durinkách. Hodlaje pokání
initi za poklésky mládí svého, odebral se ke sv, Gothardu,

opatu kláštera hersfeldského (r. 1005— 1012), kdež i roucho

eholní pijal. Za statky klášteru darované vymínil si správu

podružnébo kláštera gelingenského. Ale dostatek majetku byl
mu i tam píinou mnohých hích. Povoliv tedy domluvám

opata Gotharda i císae Jindicba 11., zabral se z Geling do

kláštera sv. Moice v Dolním Altaichu. Touha po vtší doko-

nalosti navedla jej potom k životu poustevnickému. I meškal

nejprve v osamlé chýši u Ranzingu, kdež hojn od zvdavc
byl navštvován. Utíkaje tedy ped nimi, zašel hloubji do
eského lesa a pi pramenecb ernéhoezná založil cellu ee-
nou Rinchnacb. Zde z poátku sám, pak s pibylými bratry (1029)
trávil život Bohu milý, a to nikoli bez mnohých svízel. E.. 1029
úastnil se vAugsburce porady nmeckého krále Konráda 11. s kní-

žetem Betislavem ve píin válené výpravy do Polska. Po bitv
jež svedena byla v srpnu roku 1040 v soutskách šumavských
u Všerub, posloužil Vintý poraženým Nmcm, ukázav jim
cestu ke snadnjšímu útku. Z Einchnachu šíila se známost
o muži božím nejen do ech, ale i do Polska a Uherska;
a jaké vážnosti požíval u echv, o tom svdí jeho prosted-



14 Klášter sv. Jana na Ostrov.

kování mezi knížetem Betislavem a králem Jindicliem III.

po nešastné výprav Nmc do Cecli r. 1040. i)

Ke skuteným událostem života Vintýova navázáno

prodlením asu drahn povstí. Jedné z nich nemžeme po-
minouti mlením, ježto živ pamatuje nás na píbh, pouste-
vník eských sv. Ivana a Prokopa. Na sklonku života pe-
býval prý sv. Vintý v zemi eské. Když kníže Be-
tislav I. navrátil se z vítzné výpravy proti Polákm a lovu

zase hovti poal, pipadl v lesích prachenských u Beznice

(osady již zaniklé, nedaleko Hartmanic) na jelena a vedením

jeho na starce v jeskyni, kterého neznal, sv. Yintýe. Vy-
slechnuv z úst jeho spasitelná napomenuti i tušení brzké smrti,

pivedl kníže druhého dne biskupa . Šebíe, aby ctihodného

kmeta svátostmi opatil. „Umel pak sluha Kristv poustevník

Vintý léta Pán 1045 dne 9. íjna ;
i pochován jest v kláštee

bevnovském, kdež sám za živa hrob svj budoucí oznail.

Na tom míst skrze zásluhy jeho stále se djí zázraky, a mnoho

nemocných bývá uzdravováno milostí Kristovou". 2) Poheb

Vintýv v kostele sv. Vojtcha a Benedikta ped oltáem
sv. Štpána prvomuenníka jest událostí historicky zjištnou. ^)

Druhým ústavem ehole sv. Benedikta v Cechách stal se

klášter na Ostrov eky Vltavy, kdež od východ pi-
téká Sázava. O založení jeho vypravuje listina nkdy z po-
átku. 13. století zhotovená.^) Kníže Boleslav II. ocitnuv se

na konci života, poruil nkterým velmožpi avým, aby vyhle-
dali místo ke klášteru píhodné, kdež by pod ochranou sv.

Jana Ktitele osaditi mohl rodinu mnišskou. I pipadli onino

na ostrov íní u Davle. A v pravd, kdo zná vysoké a skal-

naté behy eky Vltavy od Hluboké až po Prahu, nepoví nám
o míst, které by mocnji budilo cit odlouenosti od svta

a pustou romantikou strmných, holých skal silnji pudilo duši

k asketickému rozjímání než eený ostrov, kde druhdy šedé

zdi kláštera sv. Jana shKžely se v bystrých vlnách eky. Kníže

1) Viz Úvod k Pramenm d. . I. str. XXIV.

^) Životopis sv. Vintýe ;
v Pramenech d. . I. str. 343 nn.

3) Pokraovatel Kosinv (mnicli sázavský) k r. 1045 : „Sepultus est

(Guntkerus monachus et heremita) in monasterio saáctorum Adalberti atque

Benedicti ante altare sancti Stephani prothomartyris." Prameny d. . 11.

str. 250.

^) Erbenova Eegesta; . 84, 85; str. 36,



Benediktinské celly v Cechách. 15

Boleslav schválil místo a povolav mniclia Lamberta z kláštera
v Dolním Altaichu, pedstavil jej osad bratí na Ostrov.

Po smrti knížete r. 999 požehnal biskup Thiddag opatu Lam-
bertovi.

Záhy rozvtvilo se štípeni kláštera ostrovského v nkolik

proboštství. Kníže Betislav I. (r. 1034—1055) daroval totiž

Ostrovským tré kostel sv. Jana Ktitele: pod skalou
u Lodnic, na vrchu Yelízi a v Újezd zátonském u Krum-
lova. 1) První z nich památný jest pobytem poustevníka sv.

Ivana v jeskyni nedaleko téhož chrámu bývalé. Na hoe Ve-

lízi založil kosteiík sv. Jana kníže Jaromír (r. 1004—1012).

Stalo se to na pam události, kterou vypravuje letopisec

Kosmas k roku 1003, že Yrševci pepadli tehdáž knžice Ja-

romíra na Yelízi a zle jej ztýrali, než pispním vrného sluhy

Dovory vytržen byl z rukou jejich. Opat kláštera ostrovského

opatil jmenované kostely nkterým potem mnich, kteí pro-

boštem se ídili a mimo správu duchovní i hospodástvím na

okolních statcích klášterních se zanášeli.

^) Erbenova Eegesta; . 119, str. 50.





Díl prvý.

Život a psobení sv. Prokopa.

Hlava první.

Chotoii, rodišt sy. Prokopa.

Seznámivše tenáe aspo ponkud s mnicliy slovanským i

vbec a vypsavše prvotiny klášterskélio života v Cecliácli, m-
žeme již pistoupiti k životu a pracím slovutnélio zakladatele

slovanského samostanu na ece Sázav a pedního pstitele
slovanského vzdláni ve vlasti naší, sv. opata Prokopa. El úvaze

naší zakazuje se pedevším rodišt svtcovo. Zpravují nás o tom
historické prameny 12. století, že sv. Prokop narodil se ve vsi

Chotouni. 1) Starobylé podání ze druhé polovice 13. století

oznaujíc blíže polohu rodného místa svtcova, ukazuje na

Chotou „nedaleko ot eského Broda". 2) Na planin, jež pro-
stírá se od eského Brodu na východ, ukryta jest v nízkých
vrších ves Chotou (soudního okresu Kouimského). Opatena
jsouc kostelem a školou, hostí v sob 464 obyvatele katolického

1) Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský); v Pramenecli d. . 11.

str. 241.

^) Yeršovaná legenda o sv. Prokopu:

„Svatý Prokop jest slovenského roda

nedaleko ot eského Broda.

Tu ves dobe Bóh rozplodil,

v niejž s ten svatý m'odil.

Avšak dobe povdieti smju,
tej vsi im Choti djií."

Prameny d. c. I. str. 349.
Dr. Krásí: Sv. Prokop. 2



18 Chotou, rodišt sv. Prokopa.

vyznáni, kteí pifaeni jsou ke ckrámu Stti sv. Jana Ktitele

ve Skramnicích Na jihovýcliod smrem k Plaanm sousedí

Chotou s Vrbcany, osadou velmi památnou. Tam v kostele

sv. Václava ochraovala se druhdy korouhev sv. Vojtcha,
kterou nosívali Cechové na pole válené, aby pod ní získáno

bylo vítzství nad nepítelem, jako stalo se to r. 1126 v bitv
u Chlumce. Vrbany náležely nejspíše ke statkm rodu Slav-

nikova, a tak trvám dostala se korouhev sv. Vojtcha do tam-

ního chrámu. Na jižní stran dotýkají se pozemky vsi Cho-

toun ddin lipanských, na kterých dobojovány jsou r. 1434

války husitské.

Pocestný beroucí se rovným polem od Vrban k Chotouni,

nespatí rodišt Prokopova, než z bezprostedné blízkosti; jen
okrouhlá mohyla do tí metr vysoká strmí na kraji doliny,

v níž rozkládá se obec chotounská. Osadníci ozdobili mohylu
r. 1841 kamenným kížem. Pozdji kdysi poal ji podkopávati
knz Václav Krolmus, hodlaje tu starožitných vcí se dohledati

;

když však hlubší kopáni kamennému kíži sesutím hrozilo,

ustoupil od svého pedsevzetí. ^) S mohyly poskytuje Chotou
dosti zajímavý pohled, nebot jest to ves výstavná a spoádaná,
a mezi sousedy shledati lze drahn zámožných hospodá ;

zvlášt pak -vyniká vž bývalého farního kostela cho-

tounského sv. Petra a Pavla a budova filiálního chrámu

sv. Prokopa. Na nkterých statcích spatují se starobylé znaky.
V ase pradávném pivtlena byla ves Chotou ke statkm

olomouckého biskupství. Znamenitý kníže církevní Bruno,

biskup olomoucký (roku 1245—1281), potebovav služeb etné,

družiny rytíské aneb, jak sám dí, ^) ze zvláštního pátelství

podal roku 1249 ves Chotou se vším píslušenstvím jejím
v manství urozenému pánu qeskému Havlovi z Lemberka.

Když pak eený lenník zemel (po r. 1253), propjil biskup
Bruno r. 1268 synm jeho Havlovi z Lemberka, Jaroslavovi

a j. ves Chotou opt k manskému držení. ^)

') Zapovo pojednání: Chotou, rodišt sv. Prokopa; v Památkách ar-

chaéologických ;
I. str. 39.

2) Xiist biskupa Brunona z r. 1249 : „Gallo de Lewenberch, viro nobili,

propter amicitiam speciálem confert duas villas in Bohemia sitas, Cothun

videlicet et Prethoca, iure pheodali cum universis
.
earum attinentiis." Erbe-

nova Eegesta; str. 570.

^) List biskupa Brunona z r. 1268, v Emlerových Regestech; II. str. 237.



Farái v Chotouni. 19

Nkdy na sklonku 13. století navrácena byla Chotou
k plnému panství biskupství olomouckého. Aby pak více užitku

z ní vycházelo, vysadil ji biskup Hynek z Dube (r. 1327—1333)

právem nmeckým jinak zákupným r. 1330. Dav totiž

vymiti pozemky chotounskó a shledav, že zavírají v sob
23 lány, žádal na sedlácích tžkou hivnu groš pražských
a deset tuných kuat z každého lánu ron. Rychtái tehdej-
šímu píjmím ehákovi puštn byl lán svobodný jakožto ná-

prava (odmna za osobní službu rychtáovu), i)

Té doby a již dávno ped tím byla Chotou osadou ko-

stelní. Chrám sv. Petra a Pavla vykazoval zajisté starší pvod
nežH z r. 1204, kdy opat Prokop za svatého byl prohlášen;
nebo jinak shledávali bychom kostel ten podjménem a ochranou

slovutného rodáka chotounského. Farái pi nm známi jsou

zejména od polovice 14. století až do válek husitských. S vlí

biskupa olomouckého Jana smnil r. 1354 plebán chotounský

Matj místo své s Mikulášem, faráem v Drahobudicích. ^)

R. 1365 stal se Yáclav, duchovní správce v Chotouni, arcijáhnem

hradeckým. Dne 19. srpna r. 1378 podán jest knz Matj za

plebána v Chotouni. ^) Fary po nm ujal se r. 1382 Henzlín,

knz z Litic. ^) Nástupce Henzlínv Ondej z eského Brodu,
mistr svobodných umuí a bakalá v bohosloví, smnil r. 1403

úad svj s Oldichem Kaníkem, faráem v Prhonicích. ^) Ten

pak po roce opt kommutoval s Janem, plebánem v Nahoei-
cích, 6) jenž setrval v Chotouni do r. 1415, maje za nástupce
smnou Václava, bývalého faráe v Šlapanov. '^)

R. 1427 usta-

noven byl Matj Vácha, knz z Horaždovic, za plebána v Cho-
touni. 8) Zdali i potom zstala farnost katolickou, v pamtech
15. století uptati se nelze.

Panství nad Chotouni zmocnili se za boulivých let vojny
husitské pánové z Kunstatu na Podbradech. Císa

') List biskupa Hynka z r. 1330; v EmleroTýcli Kegestech ;
m. str. 667.

^) Libri confirm. I. 1. str. 54-

^) Tadra: Acta consistorii; I. str. 295 n.

*) Libri confirm. i: 2. str. 67.

5) Libri confirm. VI. str. 96.

6) Libri confirm. VI. str. 122.

') Libri confirm. VII. str. 173.

«) Libri confirm. VIII.—X. str. 209,



20 Kaple sv. Prokopa v Chotouni.

Sigmund pipuštn byv r. 1436 k panovnické stolici v Cechách^

zapsal ves „Chotú biskupstvie Moravskébo" urozenému Jiímu
z Podbrad a ddicm i budoucím jebo v urité summ kop
groš pražských, i) Od té doby až do léta 1848 náleželo rodišt

sv. Prokopa k objemnému panství podbradskému. 2) Když
r. 1472 syn pana Jiího, Hynek kníže Minsterberský na Pod-
bradech prodal purkrabí svému panoši SigmundovizBítova
dvr v Peckách, pidal k tomu ješt „úroka ronieho pt kop
gr. konen a ddin, žádného sob i budúcím našim práva
tu nepozuostavujíce, rozdíln: na S. Jií 2^/2 kop gr. a na S.

Havla tolikéž, ve vsi naší Chotni na dvoru eeném Sedlá-
•

kovský, na kterémž nyní sedí "Váa sedlák, i s plným na.

tom lovku panstvím a lovenstvím".^) Dvr Sedlákovský

vyat byl tudíž z panství podbradského.
V Chotouni spatuje se nyní chrám sv. Prokopa,,

rozdílný od bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla. Poátek
onoho chrámu (sv. Prokopa) pipadá asi k r. 1584. Tenkrát©

byl majitelem svobodného dvorce v Chotouni Adam S k o-

epa. Manželka jeho jménem Dorota slýchávajíc podání lidu,

že na statku jejich narodil se sv. Prokop, ježto dm ten otci

jeho prý náležel, pemluvila manžela svého, že vedle usedlosti

své kapli ke cti téhož s v t c e pro domácí pobožnost zídiL

B,. 1599 koupil statek Skoepovský pan Yáclav Berka z Dubé,^

a že v rodin jeho ochraovalo se panství nad dvorcem v Cho-

touni více nežli sto let, navykli Chotounští íkati tam „na Ber-

kov". V místech staré kaple vyzdvihli Berkové chrám sv. Pro-

kopa, ale stavbu jeho nepivedli ke konci. Za války 301eté

utrpl statek jejich veliké pohromy. Po vymení rodu Berkov-

ského (r. 1706) pipadl svobodný dvr v Chotouni panu Vá-

clavu Albrechtovi hrabti z Yrbna a Bruntálu. Od nho koupil

jej r. 1715 rytí Jan Ignác Mladota ze Solopisk, a hned jal se-

dovršovati stavbu kostela sv. Prokopa ;
naež i oltá i celou

úpravu vnitní nákladem svým opatil. Brzo potom, léta nám

nepovdomého, dalo se svcení nového chrámu. K záduší jeho-

^) List císae Sigmiinda z r. 1437
;
v Palackého Archivu eském ; YI.

str. M3.

-) Palackého Popis království eského
;

str. 116.

3) List Hynka knížete Minsterberského z r. 1472; v Palackého Archiv©

eském; V. str. 522.
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poátek uinil další majitel dvoru bvatoprokopského Antonín

Dubenecký (r. 1769), ustanoviv ástku penz 2500 zL, aby
z nich poizovaly se píští opravy a poteby kostelní. Kež po-
Míchu nástupcové jeho nadáním dosti špatn hospodaili ;

ba

kostel opt pustnoucí od statku oddlili a k prodeji nabídli.

Když pak dokonce ucházeli se okolní židé o budovu chrámu

sv. Prokopa, aby v synagogu jej obrátili, odhodlala se ke koupi
sama obec chotounská r. J 808 a zachovala svatyni posvátnému
urení.

Starší farní kostel sv. Petra a Pavla zstával drahný as
bez vlastního pastýe, i) Za války SOleté hrub pohoel (r. 1644) ;

naež ubhlo dvacet let, nežli úedníci vrchnosti podbradské

pikroili k jeho oprav. V relaci, kterou r. 1652 sepsali gene-
rální komisai nad reformací naízení, nazývá se kostel sv. Pe-

tra v Chotouni chrámem farním, akoli spolu s jinými šesti

„farními" a jedenácti filiálními ízen byl dkanem podbrad-

ským P. Ondejem Janem z Lerchenfelsu. 2) Po vykonané oprav
chrámu r. 1664 poízeny jsou ti zvony na vž kostela,
jeden nový, vtší, sv. Michala nákladem Jiího Opolského, sou-

seda v Chotouni
;
dva pelité, menší : sv. Petra a Pavla, a

sv. Prokopa. Poslední z nich má nápis : „Renovata haec cam-

pana- sub capitaneatu dominii S. C. M. Podiebradensis praeno-
bilis ac generosi Dni Liborii Lamers, anno Dni MDCLXIV.
In honorem S. Procopii, patroni regni Bohemiae, fundatoris,

daemonum fugatoris et filii pagi huius Chottaun. Goss mich
Mkolaus Low in Prag".^)

Pivtlen byv k fae v Skramnících, znovu zízené r. 1718,

chátral kostel sv. Petra a Pavla tak, že z poátku pítomného
století stával se pobyt vícího lidu v nm pi službách božích

velmi nebezpeným. Že nebylo pomyšlení na stavbu nového

chrámu, nabídla r. 1814 obec chotounská zachovalejší kostelík

sv. Prokopa patronátnímu úadu v Podbradech, aby k nmu
peneseno bylo podací právo a záduší boícího se chrámu sv.

Petra a Pavla. Když vrchnost nabídku pijala, zboen jest
r. 1816 starý kostel krom vže v prelí, kterou i na dále

O Zoubkovo pojednání: O vcech církevnícli na Podbradsku v letech

1550—1665
;
v asopise . musea

; 1878, str. 43 nn.

-) Památky archaeologické ;
XIII. si. 92 u.

^) Památky archaeologické; I.^str. 40.
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ponechali za zvonici. Byl pak clirám sv. Petra a Pavla budovou
dosti skrovných rozmr, stojíci uprosted hbitova, jenž posud
trvá. Na míst bývalého farního píbytku vzdlány jsou dva

statky, z nichž do r. 1848 odvádti bylo poplatek k záduší

eený „farné".

Pipojení chrámu sv. Prokopa v Ohotouni k farnímu ko-

stelu skramnickému, jako dcery k matce, oslaveno o pouti dne

4. ervence r. 1816 velkými službami božími. Kostelík sám
zbudován jsa slohem barokovým, trvá po mnohých opravách
i úpravách až po dnešní den. Obnovy velmi pelivé dostalo

se mu r. 1863 piinním zasloužilého faráe skramnického dp.

Matje Kúra. Nad vchodem v prelí spatuje se kamenný
znak Berk z Dube, prvních zakladatel chrámu

;
na hlavním

oltái umístn obraz sv. Prokopa, nad ním v rámci znak ry-

tíe Jana Ignáce Mladoty ze Solopisk, jenž stavbu kostela ke

konci dovedl. Stranou visí veliký obraz sv. Petra a Pavla

z bývalého farního chrámu, originál prý slovutného Karla

Skety. Mimo to shledati tu dva menší obrazy: „Kristus na

kíži" a „Sv. Josef v tesaské díln". Cyklus obraz zná-

zorujících život sv. Prokopa vystaven byl v témž

chrám již z poátku 18. století. ^) Setrval pak tam až do naší

pamti. Avšak chatrná jeho cena umlecká ponukla dobrodince

kostela, že poídili šest nových obraz, které zhotovil Josef

Hellich, a ozdobili jimi svatyni r. 1865.

Na návsi chotounské vedle skrovného potku povšimnutí

zasluhuje zdná studánka, které íkají „Prokopka".
Kamenné roubení její ozdobeno jest sochou sv. Prokopa, jež

nese letopoet 1708. Na podstavci jsou rozmanité nápisy. Z

pedu teme : „Eenovatum MDOGXI. et MDCeGXXXI". Na
zadní stran psáno : „Všecko ke cti a chvále svatého Prokopa.— Z nákladu Chotounských soused tato studánka v nov
opravena léta Pán 1831". ^)

^) Beckovského Poselkyne; II. 1. str. 357: „Stojí v té vesnici (t. J.

Chotouni) kostelíek 14 kroéejv dlouhý a 10 krokv široký, v nmž se spa-

tuje v okrouhlosti jeho (sv. Prokopa) život vymalovaný."

2) Památky archaeologické ;
I. str. 40 n. Beckovský poznamenal o Pro-

kopce: „Nedaleko téhož kostelíka jest studnice z tverhran tesanýho kamene

zdná, na který sedí obraz z kamene vytesaný, s rukami spojenými, však bez

hlavy, která je odražena a neví se, je-li ta kamenná podobizna mužská aneb

ženská; studnice ta tverhran zdná jmenuje se Prokopka." Poselkyne sta-

rých píbh; II. 1. str. 357.
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Dvr sv. Prokopský v Chotouni, to jest vedle

domnní rodný dm téhož svtce, vyniká pknou výstavností.

V letecli 50týcli byl majetkem Antonína Perwolfa, po jehož
smrti dostal se v držení Jana Perwolfa, bývalého c. k. pošt-

mistra v Plaanech, bratra Antonínova. Po otci pešel ddictvím

na dceru paní Boženu, provdanou za p. dra. Alfreda Hrdliku,
advokáta v Praze, i)

Hlava druhá.

Mádí SY. Prokopa.

Ustanoviti rok, kterého narodil se sv. Prokop, jest pro
nedostatek zpráv k tomu se táhnoucích vcí zhola nemožnou.

Jen pibližn mluviti lze o vku, k nmuž pipadl poátek ži-

vota svtcova. Skladatel letopis sázavských rozprávje o smrti

Prokopov (f r. 1053), neiní zmínky o tom, aby zvnlý opat
z míry velikého stáí byl došel, ani zase ped asem ze svta

vykroil. Z toho bereme sob píinu zavírati bh života jeho
do 70 let a narození svtcovo klásti k dob, kdy berlu bi-

skupství pražského tímal sv. Vojtch (r. 982—997).

Vedle starobylého podání ml Prokop rodie stavu ze-

manského, lidi šlechetné a bohabojné, kteí ani bohatstvím

neoplývali, ani chudobou nebyli tísnni. 2) Veršovec 1 3. století

nazývá otce svtcova starým kmetem ve vsi Chotouni. ^)

O Nkterých kulturnícli podrobností o Chotouni doSíati se lze v Zoub-
kov pojednání: O správ panství podbradského v 16. a 17. století; ve Sbor-
níku historickém; I. str. 347 nn; II. str. 38 nn.

2) život sv. Prokopa ze 13. století; hl. 2: „Beatus igitur Procopius
nacione Bohemigena ex ingenuis parentibus et ut sibi iUe sapientissimus Sa-
lomon optat, necdivicias nec paupertatem pacientibus, sed mediocriter recteque
viventibus ac Deum diligentibus est procreatus". Prameny d. c. I. str. 361.

^) Veršovaná legenda o sv. Prokopu:

„Tej vsi im Chot dj,
v niejžto bydlieše starý kmet,
ten sob jmieše mnoho let.

Svií ženu šlechetnú jmieše,
s niúžto manželstvo držieše.
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Novjší legenda pivádí také jména rodi Prokopových ;
otec

sM prý Y í
t, matka Božena. Jména ta, jak z djin pov-

domo, byla telidáž v Cecliách dosti oblíbena.

Nesnadno jest rozbodnouti, zda rodie piložili synu svému

jméno Prokopa, i snad sám pozdji je pijal, jakož
u mnich i oné doby zvykem bývalo s novým životem novým
jménem se opatiti. Již staí legendái zastavuji se pi jmén
Prokopov; ale co k výkladu jeho piinili, není než mystická
úvaha bez ohledu na historii a etymologii. Skladateli latinského

životopisu ze 13. století zní Prokop jako „p r o o u s p iu s" (=
zbožný milovník) ;

i ukazuje hned k tomu, jak krásn životem

svým naplnil svtec, co jméno jeho znaí. Týž spisovatel vzpo-
míná také eského slova „prokop" (= prokopnuv, perfodiens),

dodávaje, že muž boží prokopal nitro srdce svého k výborné
setb dobrých skutk, i prokopává ustavin srdce ctitel svých,

aby rostlo v nich ovoce zásluh, i) Naproti tomu pravdu pov-
dti lze, že jméno „Prokop" jest pvodu eckého,
znamenajíc slovn muže pokrok v práci inícího. 2) Na
oznaení osob dosti zhusta bylo ho užíváno. Dokladem butež :

sv. Prokop, muenník za vlády císae Diokletiana, ^) P r o-

Pátel ni prvých ni posledniech,

ale v sboží vše prostedniech,

jako Salamún žádáše:

tak s tm manželóm stáše,

Tito se Boha bojiechu

a správn vždy živi biechu."

Prameny d. c. I. str. 349.

') Život sv. Prokopa; hl. 1: „De nomine s. Procopii"; Pramenech d. .I,

str. 360 n.

2) Z kmene ícott zpsobeno jest sloveso hÓttiblv z=z tepati, substantivum

xó^o?= námaha, ?r^o«Ó7rT£(rT9-af.
= pokraovati, prospch initi, adjektivum

TiQoxÓTiiog
= pokrok inící, prospšný.

3) Narodil se v Jerusalem nkdy ve druhé polovici 3. století. Stav se

klerikem (lektorem, exorcistou) v mst Bethsan, jež po hellensku slulo Skytho-

polis, obstarával tam peklady z jazyka eckého na aramejštinu. Za proná-

sledování kesan císaem Diokletianem (r. 284—305') cestoval Prokop spolu

s nkterými kesany do Caesaree; i upadl do rukou pohanských vyzvda,
kteí vydali jej námstku císaskému Fabiovi. Nechtje pak obtovati ani

bžkm ani císai a spoluvládcm jeho, odpraven byl meem, trvám r. 303.

Církevní djepisec Eusebios byl svdkem jeho muennictví, i vypravuje o tom

ve spise: ^vyygafiiJia tav xcc^'ávróv naQrvQrjírávTOJV.
Srvn. Kuldv Církevn

rok; IV. str. 334 n.



Mládí sv. Prokopa. 25

kop Caesarejský, djepisec byzantský v první polovici 6.

století, 1) sv. Prokop, statený obhájce úcty obrazm prokazo-
vané za obrazoborce císae Lva. 2)

ecký pvod jména, jež za své pijal zakladatel slovan-

ského kláštera na Sázav, pamatuje nás na psobení sva-

tých vrozvst Konstantina a Methoda v zemích

eskoslovanských. Rodem jsouce ekové a píslušníci patriar-

chátu caihradského, v nmž jazyk ecký první místo držel,

nesli sebou eení apoštolé zálibu mnohých zpsob
eckých, i vštpovali je duchovním synm svým v oblasti

íše moravské. Kdyby potomní latinníci nebyli tak usilovn

potlaovali památky kyrillo-methodské, mli bychom ovšem hoj-

njší poet doklad k tomu, co práv eeno. Ale pes to uvésti

mžeme jméno prvního poustevníka v Cechách „Ivana", jehož

neobvyklý tvar, na Rusi posud bžný, prokazuje vliv ecký.
I jest to zajisté vc povšimnutí hodná, že v ústraní poustev-
nickém ochraovaly se u nás zvláštnosti církevní

ústavy, kterou zavedl a utvrzoval první arcibiskup
moravský, sv. Method.

Jméno „Prokopla", to jest „Pokraovatele" (na cest ke-
sanské dokonalosti), dobe svdilo nejslavnjšímu synu osady
chotounské. Jako o Jeremiášovi a Janu Ktiteli vypravuje

písmo, že hned ze života matky byK povoláni, podobného cosi

lze domýšleti se o sv. Prokopu. Bohabojní rodie jej vychovali

tak, že poal od nejútlejšího mládí stkvíti se ctnostmi, že po-
kládal báze boží za poátek veškeré moudrosti, že ctil své

rodie a s jinými poestn obcuje, zbujnosti i rozpustilosti se

varoval. ^) Jako hoch her dtských nem.iloval, nýbrž v pobož-

'; Narodiv se v Caesarei palaestinské, slynul potom jako právní zá-

stupce a uitel ecnictví v Carihrad. Za vlády císae Justiniana pidán byl

vojevdci Belisarovi za tajemníka, naež úastnil se mnohých válených vý-

prav jeho. Na sklonku života zastával úad praefekta caihradského, a zemel

nejspíše r. 565. Mimo jiné sepsal djiny svého asu: j4íxa{f avrdv
'kttooícu^

kdež popisuje i obyeje a mravy Slovan.

*) Martyrologium ímské ke dni 27. února : „Také v Caihradé (svátek)

svatých vyznava Basilia a Prokopa, kteí za asu císae Lva o úctu po-

svátných obraz zmužile bojovali."

^) Životopis sv. Prokopa ze 13. století: „Qui nimirnm ab ipsis infancie

rudimentis Deum, fontem vité, siciens et caduca queque despiciens, magna
meritorum prerogativa epit eminere multisque virtutibus sagaciter staduit
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nosti zvláštní zálibu shledával. V mladém tle obcoval veliký
a šlechetný dncb, který bál se hicbem uraziti Boba. ^) Jest

možno i pravd podobno, že žáby ukazoval budoucí povolání

své, nebo, jak stará povs tomu cbce, zastihla jej kdysi matka

v zahrad domácí, an budku z vtvi sob hotovil; v ní

pak zdárné pachole ped obrazem Ukižovaného vroucí modlitby
konávalo.

Jiné zkazky o píhodách chlapeckého vku sv. Prokopa

jsou tyto: Rodie jeho marn hledali místo, kde by studánku
zídili. Dít ujalo se proutku, navrtalo v zemi^ dlek, a hle,

vyprýštl pramen. Takový jest prý pvod „Prokopky" v Cho-

touni, o níž zmínku uinili jsme již svrchu. 2) Jindy žádostiv

byl chlapec za tuhé zimy sbírati v lese jahody. Rodie smáli

se nerozumnému nápadu jeho. Než jak velikým podivem je

naplnilo, když dít s kyticí jahod navrátilo se z lesa. O pouti
sázavské posud jest zvykem nakoupiti nco jahod a nésti je

dom. Jindy zase poslán byl Prokop s domácím eledínem do

lesa pro díví. Na zpátení cest zlomil jim ábel kolo u vozu.

íulgere. Tncipiebat enim tunc inter coetaneos modeste conversari, timorem

Dei habere, honorem parentibus deferre, lascivitatem declinare ac in quanlmn

possibile táli adbuc erat etati, in corpore, gestu, incessu foris ostendere,

qualis habitu*? formabatur per Dei dispensacionem intus in menta." Prameny
d. . I. str. 361.

^) Veršovaná legenda o sv. Prokopu:

„Prokop ot dtinstvie svého

by chovánie velmi cstného.

Po Bože tvorci túžieše,

svtsk slávu potupieše.

Poe s cstnostmi tpytti,
veliké pednosti jmieti.

Mezi spoluvky svými
obcováše mravy stnými.

Vezdy s Boha bojieše,

svoje roditele stieše,

Rozkoši miesta nedáše,

vezdy u pokoe stáše.

A jak ziet na jeho tle,

tak bieš' zbožný v mysli cele."

Prameny d. c. I. str. 349.

^) V odstavci „Chotouu, rodišt sv. Prokopa"; str. 22.
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Mladistvý svtec poiiledl k nebi a donutil ábla, aby nesl

nápravu", i)

Hodlaje státi se knzem, bledal Prokop za jinošských
let literniho vzdlání. Té doby ješt dvojíbo zpsobu knz i

konali poselství Kristovo a služby církevní v íši eskoslovan-

ské: latinští a slovanšti^ Rozdíl u nich byl v obadech a

liturgické ei, nikoli ve víe nebo rodu. Latinské duchovenstvo

vykazovalo ovšem mnohem vtší poet len nežli slovanské;

toto však tšilo se posud velým sympatiím lidu i pa-

nujících knížat. Jako tedy dvojí knžstvo v zemi, tak

i píprava k úadu duchovenskému byla dvojaká. Sv. Prokop
rozhodl se pro pípravu ke knžství slovanskému. Do-

svduje to zcela nepokryt nejmenovaný mnich sázavský ze

12. století, ka: „Prokop vyuiv se kanonickým ádem slo-

vanskému písmu od biskupa sv. Kyrilla nkdy vyna-
lezenému a ustanovenému, stal se výteným knzem svt-

ským." ^)

Životopisec svtcv ze 13. století poznamenal mínní své

doby, že Prokop dospíval svobodného uení na Vyšehrad,
kdež toho asu kvetlo slovutné studium v slovanské
ei. ^) O starobylém hrad tom víme od jinud, že býval ob

as sídlem knížat eských až do polovice 12. století; tam
také slavívali svátky, držívali snmy a soudy, i odbývali jiné

dležité vci zemské mnohem hustji nežli na jiných hradech

V zemi. Hned prvnímu knížeti kesanskému v Cechách Boi-

vojovi I. pipisuje se založení chrámu sv. Klementa na V3''še-

hrad. Ye svatyni té, jak pozdjší kronikái tvrdí, choval sv.

Kýrill tlesné ostatky sv. Klementa po ti léta,*) prve nežli
\

^) Josefa Šindeláe „rty sázavské", v Blahovéstu; 1887, str. 332. Ke
spism, ve kterých nejprve ony povstijsou uvedeny ,ukaznjeP.HngoFabricns
v „Požehnané památce velikého sv^a divotvorce sv. Prokopa" (v Praze roku
1764 vyd.) j

str. 6-9.
') Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) ;

v Pramenech d. c. II. str. 241.

^) Život sv. Prokopa : „Genitores . . . commendaverunt eum in castro

"wissegradensi magistro liberalinm litterarum studiis, . . . ubi tnnc famosum
studium selavonice lingue vigebat." Prameny d. . I. str. 361.

^) Pulkavova Kronika: „Beatus Cirillus ... cum de Moravia recederet,
ivit in Boemiam, corpus sancti Clementis secm portans. Quodquidem sanctum

corpus in castro wyssegradensi in ecclesia beati Clementis pertriennium con-

servavit." Prameny d. . V. str. 16.
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vzal je ssebou na cestu do Rima. Pi clirám sv. Klementa na

Vyšehrad bylo by nám bledati slovanské knžstvo, kdyby
zprávy o liturgii slovanské v Cecbáck nebyly ode dávna

z úmyslu rušeny. Než i ta okolnost zasluhuje pozornosti, že

eený chrám zachoval samostatnost svou až do r. 1215, akoli

podle n£.o kvetl slovutný kapitolní kostel sv. Petra s etným
duchovenstvem

; teprv potom hojné nadání chrámu sv. EQementa

pidáno bylo kanovníkm vyšehradským, i)

Sv. Vojtch (r. 982—997) svtil na Vyšehrad kapli sv.

Jana Evangelisty v paláci knížecím. ^) Stavba její podniknuta

byla asi k tomu konci, aby mohl dvr knížecí užiti také pí-

sluhy latinského duchovenstva. Jak na jevo jde ze životopisu
sv. Prokopa, nestala se tím újma slovanskému knžstvu na

Vyšehrad. Zanášelo se i na dále vzdláváním žák. Ostatn
mluví životopisec toliko o jednom uiteli^), a další slova jeho
o kvtu slovutného studia na Vyšehrad neteba tak vykládati,

jakoby kvetlo tam. vysoké uení o znaném potu uitel a

žactva. Knz uvádl snaživého jinocha ve známost posvátné

vdy a uil jej skutkem plniti, co v zákon božíii a církev-

ních úchvalách sluhm Pán jest ukládáno, K lepšímu ješt
srozumní studií Prokopových vidí se nám promluviti zvlášt

o starobylém písemnictví slovanském.

') Erbenova Eegesta; . 59, str. 260.

*) Emlerova Eegesta ;
II. . 441, str- 172.

^) Srvn. i Veršovanou legendu o sv. Prokopu :

„Vidce to roditeli,

jakého synáka jmli,
vzachu mezi sob radu,

chtiec jej sláti k Vyšehradu,
k mistru na slovo vzatému,

by jej uil teniu všemu
;

kdež slavné uenie bieše,

v slovenském jazyce ktvieše."

Prameny d. . I. str. 349
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Hlavatetí.

Slovanské písmo a knihy.

Pokud Slované setrvávali v pobanstvi, nemli lánko-
vanélio písma, než jen rtami a ezami znamenali vci a

hádali. Pijímajíce kest, psali e svou z nouze ímskými
nebo eckými písmeny ovšem bez správnosti, i) Jsout n-
které zvuky blásek v slovanštin, jež vystibnouti písmem ja-

zyk klassickýcb zbola nemožno. Když na knze Konstantina,

bratra sv. Methoda, vznášel císa Michal III., aby šel za ui-

tele k Moravanm a slovanským jazykem vykládal jim ke-

sanství, odpovdl filosof: S radostí tam pjdu, jestliže mají

písmo k jazyku svému. Pravil císa k nmu: Dd mj i otec

mj i jiní mnozí hledavše toho, nenalezli. Jakž mohu j4 na-

jíti ? Filosof ekl : Kdož mže. na vodu e psáti ? ^). Nicmén
šel Konstantin r. 863 a opatil Moravany zvláštním pís-

mem, pimeným k jazyku slovanskému.

Kdybychom písmo slovanské mli jen jedno a mohli do-

kázati, že užívalo se ho již ve druhé polovici 9. století, bylo

by "snadno povdti, kterého písma vynálezcem jest sv. Kon-
stantin. Avšak od 10. století poínajíc nadchází nám v památ-
kách literárních posud zachovalých dvojí písmo slovanské,
tak zvaná kyrillice a glagolice. Okolnost ta zavaKla mnoho

práce badatelíai, když ustanoviti chtli, které z obou písam
jest vynálezem Konstantinovým. Hádáno tak i onak: nkteí
zastávali starší pvod kyrillice, jiní kladli poátek písma gla-

golského daleko ped sv, bratry solunské. Jméno „kyrillice''

patrn ke Konstantinovi se odnášející pimnožovalo jen tžkostí.

Záhada dvojího písma slovanského, jež nedávno ješt brá-

nila v rozhledu i domácím uencm, poíná již valn rozplý-
vati se vcným zkumem doby nejnovjší, vedle nhož glagolice
starší jest nežli kyrillice, akoli pvodem svým nepesahuje
vk Konstantinv. Když eený filosof pistupoval k sestrojení

') Mnicha Clirabra pojednání „O písmenech slovanských". Srvn. asopis
c. musea, 1858

j
str. 126.

^) Staroslovanský životopis sv. Konstantina; hl. li, v Pramenech d. .I.
str. 27.
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písma pro Slovany, byl zajisté vdom sob jak úelu tak
i významu díla takového. Myslíme tu na úel vzdálenjší^

aby totiž Slované jako jiní vzdlaní národové mohli vykázati
se zvláštním písmem. Popednici jejich Moravané zdvíhali

tenkráte prapor samostatnosti vi Nmcm, i posýlajíce pro

vrozvsty do Carihradu, nechtli státi se závislými na íši

byzantské. Písmo tudíž v onen as od nich pijaté musí nésti

ráz snah a úmysl práv eených. Nesmí ponášeti se ani po
latin ani také po etin, jak bžná byla v 9. století. Ale

nové, svérázné písmo tvoiti není a nebylo ani Konstanti-

novi vcí snadnou. I prohlédaje piln ke všem podmínkám bu-

doucího písma slovanského, sáhl ke kursiv ecké ze 6. sto-

letí, literám zastaralým a z užívání vyšlým, in je j)o

nkterých zmnách základem tak zvané glagolice. Spolených
hlásek se Reky mli Slované ovšem vtšinu, ale i poet lišících

se byl znamenitý. Nastupovala tudíž poteba dalších písmen,
které by slovanštin byly pimeny. Ty pak zhotovil Kon-
stantin sám, zachovávaje, pokud možná, touž osnovu, jak jevila

se v písmu od jinud pijatém. Po výklad našem dobe roz-

umti jest slovm mnicha Chrabrá : A tak (bez vlastního písma)
zstávali Slované po mnohá léta, pokud jim Bh nevzbudil

Konstantina, jmenovaného Kyrilla, který jim abecedu složil

dílem dle zpsobu eckých písmen, dílem dle povahy
slovanské ei. . . . Jestliže zeptáš se knižnik (literát) slovan-

ských, ka: kdo vám písmo ustrojil anebo knihy peložil?
všichni vdí a odpovídajíce, eknou: sv. Konstantin filosof,

jmenovaný Kyrill, ten nám písmo ustrojil i knihy peložil,
i Method, bratr jeho. i)

Písmem glagolským psalo se zprvu na Morav,
v Pannonii, Cechách i v Bulharsku. ecký pvod jeho

(po vtšin liter) nebyl tuším Cechoslovanm dosti povdom.
Ale když na sklonku 9. století pešli uenníci sv. apoštol slo-

vanských do íše Borisovy a tam zarazili dílny písemných

prací, knih liturgických a peklad z etiny, zobecnla v Bul-

haích vdomost o pvodu písma Konstantinova. Nevíme, pro
nebylo v íši cárá Simeona dosti cenno píin, jež pohnuly

ondy skladatele slovanské azbuky uhýbati vzorm písma uRek
práv bžného: v Bulhaích poali ozývati se hlasové proti

') Srvn. asopis . musea, 1858; str. 117 nn.
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obšírným tvarm glagolice. Rucliutolio dotýká se mnicli

Chrabr v pojednáni o písmenecb slovanských: ekne-li kdo,

že sv. Kyrill neustrojil písmen svých dobe, ponvadž
i po nm ješt se ustrojnji, tomn odpovídáme : I ecká mnoho-
kráte Tistrojovali Akylla a Symmach, a potom i jiní mnozí.

Snáze jest zajisté pozdji nco opraviti, nežli po prvé uiniti, i)

Oprava tuto eená záležela nejspíše v tom, že písmeny pe-
jaté z kursivy ecké nahrazovány jsou initialním písmem
eckým 10. století. Biskup velický sv. Klement (tr.916)
dokonal asi zmnu písma Konstantinova, jak kratší legenda
ecká o nm dí: „Vymyslil pak i jiná znamení písmen,
zejmji nežli ona, jež uený Kyrill vynalezl". 2) Nicmén
i zmnnému písmu íkáno potom kyrillice, kdežto pvodní
abeceda Kyrillova rznými jmény byla oznaována. Dodati

jest, že v Bulharsku nepozbyla glagolice pilných pstitel ani

tenkráte, když kyrillice stala se tam jaksi písmem úedním.
O jazyku staroslovnskémj_kterým spisovány byly

první kníEy na iSÍOTáve, položíme krátce úsudek nejnovjších
badatel* Byla to nejspíše mluva slovanských obyvatel,
kteí sedli v nejbližším okolí msta Solunu. Sv.

apoštolé slovanští Konstantin a Method piuili se ei té

v rodném mst a podkrají jeho, obcujíce za mladých let

s tamjšími Slovany. Jazyk staroslovnský penesen byv na

Moravu a tam ve spisech ukládán, nakvasil se asem etnými
moravismy. Podobn dalo se v Pannonii i v Cechách.
S pímtky moravskými a pannonsko-slovenskými dospl potom
do Bulharska a Makedonie, avšak tam nastala reakce proti
cizím vlivm v ei církevní.

Písemnictví svatých bratí solunských bylo rázu ven-

koncem církevního. Ustrojiv písmo, jal se Konstantin

nejprve poizovati peklad nedlních a sváteních pe-

rikop. ^). Když pak ukazovala se nadje, že páno bude Slo-

vanm konati služby boží vlastním jazykem, shromáždiv uen-

^) asopis c. musea, 1858; str. 118.

^) Srvn. Šafaíkovo pojednání „PrvovkHaliolskélio písemnictví", v aso-

pise . musea, 1852; II. str. 95.

^) Tak vykládáme slova staroslovanského životopisu sv. Konstantina:

„I tu složil písmena a zaal prpovd! psáti z evangelia: Na poátku bylo

Slovo, a Slovo bylo u Boha, a Bh byl Slovo
;

i ostatní," Prameny d. . I

tr. 28.
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niky na Morav, „v brzku celý církevní ád peložil,
nauil je jitní (pobožnosti, matutimim), hodinkám, mši
i nešporám i kompletái i tajné služb", i) Na pamt po-

bytu svého v Kozarech a uených hádek s knžími rzného

vyznání sepsal také sv. Kyrill knihy, jež slovanským jazykem

vyložil bratr jeho, rozvrhnuv je v osmero eí. Dílo to ml
ped rukama pvodce staroslovanské legendy o život sv. Kon-

stantina, i uinil z nho krátký výtah. Co nad to vydává se

za písemný plod sv. Kyrilla, bu oit dílem jeho není, bu
zevrubnji ješt ohledati dlužno, aby výrok o tom s pravdou
se nechyboval.

O literární innosti arcibiskupa sv. Methoda zprávu
máme takovou : „Vzdáliv se všeho hluku a péi svou na Boha

vloživ, ustanovil z uenník svých dva knží, písae rychlé

velmi, a peložil v brzku všechny knihy zúplna krom Maka-

bejských z jazyka eckého na slovanský za šest msíc". ^)

Tomu ovšem nejinak rozumti jest, nežli že svtec sebrav

žalmy a tení biblická, pokud místo mly v liturgii a poídiv

peklad ostatních ástek písma svatého, vše znova

pehlédl, sjednotil a opsati kázal. Spis apokryfických, jako

jest tetí kniha Makabejských v ecku nkdy bžná, pominuto .

pi tom úpln. Tlumoe pak kanonické knihy jazykem slovan-

ským, vésti se dal Method ve Starém zákon pekladem ale-

xandrijským, jenž slov Septuaginta, kdežto pedlohou Nového
zákona byl mu text tak zvané recense caihradské. Brzy potom

jiné dílo slovesné kvetlo mu v rukou. Na zdržení kázn cír-

kevní ukazovala se pilná poteba, aby ve známost uvedeni

byli spisové právní, kterými soustavn vytýkají se pravidla
života kestanského, posvátné zákony, starobylé ády a oby-

eje. V domovin sv. bratra nazýván byl sborník takový

„Nomokanon", zavíraje v sobe jednak úchvaly snmovní

jednak císaské zákony o vcech církevních. První ástku

jeho peložil sv. Method v jazyk slovanský. Nelze pak ani

dosti toho želeti, že z pvodních peklad a rukopis zhola

nic nás nedošlo.

*) Staroslovanský životopis sv. Konstantina; hl. 15, v Pramenech
d. . I. str. 29.

2) Staroslovanský životopis sv. Methoda
;

hl. 15, v Pramenech d. c. I.

str. 50 n.
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V záslužném dile uitel svých neoblevili ani žáci, jak-
mile hostinného písteší došli v íši bulharské. Uvedli jsme
již svrchu, kterak za doby cara Simeona (r. 890—927) spisoval
mnich Ohrabr pojednám O písmenech slovanských. Týž
as slovutný biskup velický Klement (f r. 916) budoval du-

chovním otcm svým krásný pomník, spisuje dosti obšírn
Zívot sv. E-onstantina a Život sv. Methoda, jakož i stru-

nji Pochvalné slovo sv. Kyrillovi a Pochvalné slovo sva-

tým Kyrillovi a Methodovi. i) Pohíchu nedošly k nám spisy

jeho ve znní pvodním, než po recensi ruské a srbské. ~) Ne-

pípadn nazývány bývají životopisy obou svtc z péra Kle-

mentova ,,pannonskými" legendami. Kratiký výtah z nich

do Prologu (sbírky struných životopis svatých) zhotovil

v Bulharsku nejmenovaný žák sv. Methoda, oitý svdek jeho

piisobení i smrti a pohbu.^)

Ze druhé polovice 10. století pochází staroslovanský Ži-

votopis s v. Václava. ^) Pihlížejíce k etným bohemismm

spisu toho, snažili se nkteí ukázati, že psán byl staroslovn-

ským jazykem v Cechách a tak i na Yýchod donesen. eské

pímtky jeho mly by tudíž píinu místní, at tak dime, in-

digenátní, jako serbismy a russismy v jiných církevních spi-

sech staroslovanských. Vtší poet uenc naklouje se k tomu,
že životopis sv. Václava psán byl pvodn esky, naež pe-
vedli jej na jazyk staroslovanský. Bu jak bu, v bohemismech

spisu mám'e nepopiratelné známky toho, že pvod jeho hledati

jest v Cechách. Na E-usi zachovaly se pepisy teprve ze 16.

století. Se znním životopisu snáší se Služba sv. Václava

hlaholsky psaná v breviái z r. 1443, jenž chová se v rumjan-
cevském museu v Moskv. O nco mladší, než také do Cech

^) Nejnovji jinak soudí se o pvodu eených spis : „Pi-votní redakce

pannonských legend byla ecká. Jejich spisovatel byl Slovan a píslušel k církvi

východní. Žil v Bulharech a psal nedíve než ve druhé tvrti 10. století.

Užil jednak eckých a latinských pramen, jednak tradice své doby." (Toro-

nov). Srvn. Snopkovo pojednání „Pannonské legendy a mnich Chrabr". ve

Sborníku historickém, 1886; str, 129 nn.

2) Prameny d. . I. str. 1—68.

3) Prameny d. . I. str. 69 n.

*) Prameny d. . I. str. 127—134.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 3
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pvodem svým sahající, jest kratší staroslovanský Životopis
sv. Yáclava 1) a Kanón (officium) sv. Václava. 2)

Z dalších knih slovanských uvedeme již jen nejelnjší,

pestávajíce na dob, kdy živ byl sv. Prokop. K památkám
staroslovnským toho asu poítáme pedevším tré evange li-

stá: Mariánský, Zografský a Assemaniho. První z nich

ochránil se ve skitu (poustevnické vsi) Panny Marie na hoe

athonské, odkudž r. 18M pivezen byl "Viktorem Grigoroviem
do Ruska. ^) Zavírá v sob tvero evangelií glagolsky psaných.
Necelého rukopisu na pergamene poítá se 172 listy. Grlagolský

evangelistá z kláštera zografského na hoe athonské^) po-
slán byl r. 1860 darem od Anthima, archimandrity téhož klá-

štera, ruskému caru Alexandrdvi II. Jest to již neúplný rukopis
na pergamene, v nmž na konci podán synaxá (kalendá)

písmem kyrillským. Grlagolský evangelistá Assemaniho
jinak vatikánský^) koupil r. 1736 Josef Simon Assemani od

nejmenovaného mnicha pravoslavného v Jerusalem a daroval

jej knihovn vatikánské. Psán jest na pergamene okrouhlou,
tém kroužkovitou glagolicí. Obsahuje na 159 listech tení

sv. evangelií bez mála na celý rok dle obadu církve východní
od veliké noci až do bílé soboty, menolog aneb kalendá se

teními na památku svatých a svtic od 1. záí do konce srpna
a konen vtšinu synaxáe aneb výtu nedlních a sváteních

perikop z evangelií.

K pesným památkám glagolským náleží dále Eucho-

logium sinajské a Žaltá sinajský. Na oba rukopisy cho-

vané v kláštee sinajském pipadl r. 1880 dr. L. Geitler. Eu-

chologium (trbnik =: rituále) starší jest konce 10. století.^)

Glagolské písmo jeho ukazuje pechod okrouhlého tvaru k hra-

natému. Rukopis o 106 listech není úplný. Žaltáe sinaj-

1) Prameny d. . I. str. 125 n.

2) Prameny . I. str, 136—139.

3) Jagi: Quattuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae codex Ma-

rianus; (rusky:) Mariinskoje etveroevangelije s primcanijami i priloženijami.

Y Berlín a Petrohrad, 1883.

^) Jagic: Quattuor evangeliorum codex glagolHicus olim Zografensis
mmc Petropolitanus. V Berlín, 1879.

^) Kaki: Assemanov ili vatikanski evangelistá. V Zálieb, 1865.

^) Geitler: Euchologium. Glagolski spomenik manastira Sinai brda.

V Záhebe, 1882.
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skóhoi) zaclLOvalo se celkem 177 list obsahujícicli 137 žalm.

Vedle jazyka soud psán byl Žaltá pozdji nežli Euchologium,
asi z poátku 11. století.

Olirvatskou památkou staroslovanské literatury jest Q-la-

golita Clozv. 2) Tak po Kopitarovi zoveme ástku glagol-

ského rukopisu zavírající v sobe peklad tvera ducliovnícli

eí (t. j. dvé eí sv. Jana Zlatoústého, jednu sv. Atbanasia,

jednu sv. Bpifania). Ze starší pedloby pepsal jej neznámý
autor 11. století v Dalmácii nebo Cbrvatsku. Pvodní text

pekladu poízen byl na piid bulharské nkdy na konci 9. nebo

z poátku 10. století. Kodex, z nhož zbývá Grlagolita Clozv,
náležel v 15. století hrabti Janu Frangepanimu (f r. 1482),

majiteli ostrova Krku. Ten daroval jej knzi tamjšímu Lukáši

de Eeynaldis. Potom v letech 1487—1509 získal jej rytí
Markvard Breisacher. Od ddic jeho pešel v držení hrabte
Parida Cloza v Trident. Kopitar znal a vydal toliko 12 list

rukopisu. Další dva listy nalezeny jsou pozdji v knihovn

„Ferdinandea" v Innsbrucku.

Bulharského pvodu jest tak zvaná Kniha supraslská,
kyrillicí psaná nkdy v 11. století. Jsouc necelá o 253 listech,

z nichž za našeho vku 133 listy se ztratily, zavírala v sob

životy svatých, jichž památka slaví se v msíci beznu, jakož
i ei sv. Jana Zlatoústého na rozliné dni od nedle kvtné
až do provodní. Druhdy chována byla v kláštee supraslském
u Bialastoka (v gubernii grodenské), odkudž dostala se do

rukou Kopitarových, a po nm uloženo 120 zbývajících list
do knihovny lycea lublaského. Nkteré kusy z ní vydal Mi-

klosi.^) V Bulhaích vznik mla také Kniha Savina, rukopis

kyrillský o 129 listech, jenž ochrauje se v typografické
knihovn v Petrohrad.

Podle starší bulharské pedlohy hotovil ruský -jáhen Gri-

gorij v Novgorod roku 1056 a následujícího Evangelium
Ostromirovo písmem kyrillským. *) Rukopis jeho o 294 listech

^) Geitler : Psalterium. GlagolsM spomenik manastira Sinai brda. V Zá-

M-eb, 1883.

2j Kopitar: Glagolita Clozianus. Ve Vídni, 1836. Dr. Vondrák: Glago-
lita Clozv, ve spisech eské akademie císae Františka Josefa, 1893.

^) Miklosicb : Monumenta linguae palaeoslovenicae e codice suprasliensi.
Ve Vídni, 1851.

*) Vostokov: Ostromh'ovo evangelie 1056—1057 goda s priloženijem
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obsaliuje soubor nedelnicli a svátecnicli perikop, i jeví, pokud

jazyka se týe, znaSné sledy vlivu ruskébo. Jak pvodní zá-

pisek osvduje, psán byl pro Josefa Ostromira, starostu msta
Velikého Novgorodu. Potom náležel tamjšímu cbrámu svaté

Sofie. Na sklonku 18. století nalezl Jakub Alexandrovi Dru-

žinij Evangelium Ostromirovo v komnatách, zemelé carevny

Kateiny II., i prodal je r. 1806 caru Alexandrovi I. Ten pak
naídil uložiti vzácný rukopis do veejné knihovny. O starších

knihách církevních na Rusi máme jen pozdjší zmínky.
Krom toho, co již svrchu jsme uvedli, psány jsou na.

pd eskoslovanské rzné knihy liturgické, po nichž

skrovné ostatky teprv v nejnovjší dob uencm se objevují.

Zejména tu pipomenouti jest tak zvané Listy kijevské, Zlomky
vídenské a Zlomky pražské, vesms glagolicí psané. Listy
kijevské, i) na nž pipadlo, se ped 20 lety a Zlomky ví-

denské, 2) objevené r. 1889, jsou ástkou mešní knihy ímsko-
latinského zpsobu a pvodem svým sáhají do 9. století. Zlomky
pražské,^) na den vynesené Hóflerem r. 1855, zavírají v sob-

ástku sborného officia, jak koná se ádem církve východní.

Staroslovanským knihám eské recense bude nám pi kláštee

sázavském vnovati širší úvahu
;
tuto dostaí zmíniti se o nich

obecn, aby patrno bylo, že~ svatý Prokop mohl vzdlávati se-

k církevní služb prostedkem knih slovanských. Skladateli le-

topisu sázavského náleží -chvála, že pes patrnou nechut vrstev-

ník svých k památkám kyrillo-methodským v Cechách,,

vyznal nepokryt, kterak svtec chotounský od mládí zálibu

ml ve zpsobech, jež zavádli velicí apoštolé slovanští na.

Morav a v zemích s Moravou sousedících. Tak aspo utšený
paprsek pravdy dopadá na církevní djiny eské na poátku.
11. století.

greceskago teksta evangelij i s grammatieskimi objasnenijami. Y Petro-

hrad, 1843.

1) Kolá: O hlaholském zlomku kyjerském, v asopisu . musea, 1878;;

str. 330 nu.

-) Jagic : Glagolitica. Wiirdigung ueuentdeckter Fragmente. Ve-,

Vídni, 1890.

^) Šafaík: Glagolitische Fragmente. V Praze, 1857.
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Hlava tvrtá.

Sy. Prokop lenem sloranského diicliOYenstTa.

Prospívaje v bohumilých vdách, pilen byl sv. Prokop
i ctnostného života; ano tak píkladn obcoval po as ueni
svého na Vyšehrad, že poutal k sob zraky vrstevník a po

stupních svcení církevního postupoval rychle k hodnosti

knžské. Životopisec jeho ze 13. století vypravuje o tom takto :

Uelivý jinoch klidil výborné ovoce, každého dne pítomen jsa

sborným službám božím: a tak emu uil se z posvátných

knih, záhy s pomocí boží ve skutek uvésti pílil, i) Znamenajíce
vzorné chování jeho kanovníci na Vyšehrad, zvolili jej sob,
a z pravé pokory velmi se vzpovál, za soudruha pi kostele

svatého Petra, knížete apoštol. Jakou dokonalost na den nesl,

když ustanoven byl kanovníkem, nesnadno by bylo do pod-
robná vypovdti. Nehledalt jako jiní kanovníci prospchu

^) Srvn. Veršovanou' legendu o sv. Prokopu :

„Tu Prokop v uení lón (lun)
ítal vidy s snahii v zákon.

A kehdy tu v krátkém ase
tomu písmu naui se.

Misti se tomu diviechu,

mezi sob tak mhiviechu:

„Prokop dobe v písm dospl
a ve sti i kázni prospl.
Neb nikdy prázden nebieše,

nebo na modlitv bdieše,

anebo na knibách tieše."

Tak s uU velmi mile,

netbal i jedné kratochvíle.

Divné ovšem pokory bleše,

a juž každý to mluvieše :

„Tento Prokop tako jest tich,

juž jakoby byl ovšem mnich."

Nikdy nevidli, by smál,

ani kdy s dietkami ve jhrál:

jedno pl hodiay nebo pátee
nkde súkromie nebo v koe"

Prameny d. . I. str. 349 n.
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svého, nýbrž dnem i nocí trval na pobožnosti v chrámu Pán. i)

Po stupnicb ctností vystupuje, dotýkal se již vrchu ebíka
Jakubova, až došel hodnosti knžské. A potom, když stal se

knzem, kterak se ponižoval, kterak chvalitebn uzdu sob

pikládal a jak poestného života byl, toho žádná ústa vypra-
viti nedovedou. 2) Yšak ostatní duchovní pokládali jej spíše za

mnicha nežli knze, nebo již cele Pána následoval, již uchem
srdce svého doslýchal slov Spasitelových : Jdi a prodej vše, co

máš a rozdej chudým, i pijda, následuj m!

1) Yeršovec eský líí to živji:

„Poechii s kanovníci diviti,

a kúc: „Co ckcemy uiniti?

Vidímy lovka dobrého

a ke všiej sti podobného;

juž jest dobe na tej dob,

pitovaišmy ho k sob

pro jeho pokorné poníženie."

Snid s vyšehrazská kuéžie;

byvše všichni v tej rad
v kapitole na Vyšehrad,
vzvolichu jej služebníkem,

u svatého Petra kanovníkem.

Nerad tomu svatý Prokop bieše,

neb tohoto svta nenávidieše.

Ješe by to byli uinili,

ež by jej proboštem vzvolili.

Ale svatý Prokop vida svtsk lest,

potupi toho piebytka est.

I jednoho pokoje nehledaje,

viece s pro Bóh pokouje,
nenosil drahého odnie,
ni pitie drahého ni jedenie

"

Prameny d. . I. str. 350.

2) Veršovaná legenda o sv. Prokopu:

„Tehdy všichni kanovníci,

dkan, probošt, líedníci

svatého Prokopa povýšichu.

knzem jeho uinichu.

Sta s potom velmi v skoe,
slúži mšu u vyšehrazském koe.

Své pokory nepromnil,
viece než diev pro Bóh inil.

Kanovníkem na Vyšehrad bieše,

ale jinej promn chtieše,



Zda byl kanovníkem na Vyšehrad? 39

Potud jde zpráva latinskélio životopisce, kterou eský
veršovec pejal a rozšíil. Obsab. její elí namnoze proti d-

jinám koUegiátní kapitoly u sv. Petra a Pavla na Yyšelirad.
V tom tedy dlužno ji na pravou míru uvésti. První pokraovatel
Kosmv podotýká, i) že zakladatelem sbornélio kostela svatébo

Petra na Vyšehrad byl kníže Vratislav 11. (r. 1061—1U92) za

doby papeže Alexandra 11. (r. 1061—1073). Udání to potvrzuje
se listinou knížete Sobslava I. z r. 1130, v niž jmenován jest

chrám vyšehradský monastýrem Vratislavovým. 2) Tomu-li tak,

nemohl sv. Prokop pi poátku 11. století býti kanov-
níkem kapitoly vyšehradské, ana teprve po smrti jeho

poátek vzala.

Kdyby latinský životopis sv. Prokopa byl spisem ven-

koncem kritickým, dovedli bychom uhájiti zprávy jeho i proti

staršímu, s ní neshodnému podání o pvodu koUegiátního
chrámu sv. Petra na Vyšehrad. Uvedli bychom pedevším, že

pokraovatel Kosmv zakládal se neauthentickou bullou papeže
Alexandra II., která šíí se o vcech, jež nebývaly pedmtem
list apoštolských. Vypravuje totiž domnlá bulla ^), kterak

kníže Vratislav II. hodlaje po slibu založiti chrám k poctivosti

Spasitelov, vyžádal si k tomu svolení sv. Otce a valné synody
ímské; kterak papež Alexander vyslal kardinála-biskupa Jana
tuskulského do ech, aby položil základní kámen chrámu sv.

Petra na Vyšehrad; jak pi tom donášel kníže na bedrách

a ka: „emu mi jest tato est,

jenž iní duši pelest?"

Vd, že nenie Bohu vzácen.

ktož zbožie miluje, ten bude ztracen.

O tom bylo by mnoho praviti,

ale musímy toho ukrátiti;

nebo jest viece pravenie
o jeho milosti i mluvenie."

Prameny d. . I. str. 350.

1) Pokraovatel Kosmv (kanovník vyšehradský) k r. 1129: „Dux So-
bieslaus renovavit wissegradense monasterium, quod pater eius beatae me-
moriae rex Wratislaus aedificavit pro anima sua et uxoris suaeprolisque suae
collaudante et authoritate gloriosissimi papae Alexandi." Prameny d. . 11.

str. 206.

_

2) Listina knížete Sobslava I. z r. 1130: „Patris mei, regis videlicet

Wratizlai, monasterium in Wisegrad civitate situm." Eegesta; .211, str. 93.

3) Viz ji v Pramenech d. . H. str. 101, pozn. 18.
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svýcii dvanácte nši zem k poaté stavb; kterak papež pro-

pjil tyem pedním ducliovním pi eeném kostele právo

pontifikalii atd. To vše za pravdu pijal pokraovatel Kosmv.
Dále bychom uvedli, že listina knížete Sobslava I. z r. 1130

jest vedle znaleckého soudu spisem podezelými] a tudíž na

potvrzení obsahu sama o sob nedostauje. Pak ovšem mohlo

by se za to míti, že kapitola vyšehradská jest pvodu mnohem
-staršího nežli z doby knížete Vratislava II. Ale na udání la-

tinského životopisce spolebnouti nelze, kdežto zmínky starších

listin, byt i nepvodních, vykazují dobrý podklad historický.

Kníže Vratislav II. byl již za 12. století pokládán zakladatelem

ko]legiátního chrámu sv. Petra na Vyšehrad.
Kdo by pi zpráv životopiscov pomysliti chtl na jiný

V} šehrad, nežli jest akropolis eská, nepotká se ani tak se

žádoucí jistotou o míst knžského psobení sv Prokopa. Na
Vyšehrad uherském stával sice sborný chrám,
avšak v nm sloužila Bohu družina slovanských mnich podle

pravidla sv. Basilia. ^) Dosti možná že zakladatel kláštera sázav-

ského a duchovní synové jeho mívali pátelské styky s mona-

stýrem vyšehradským v Uhersku, jakož i že pamt toho

ochraovala se na Sázav; naež životopisec svtcv ve

13. století tak tomu srozumnl, jako by sv. Prokop býval

„kanovníkem" na Vyšehrad.
Skladatel letopis sázavských praví strun, že sv. Prokop

vyuiv se výborn knihami slovanskými, byl za mladšího vku
knzem svtským. ^) Místa psobení jeho ani slovem se nedo-

týkaje, jen ješt vynikající vlastnosti mladého knze pipomíná :

poestnost života a horlivost ve služb boží.

Zakládajíce se slovem vrohodného letopisce, adíme
Prokopa ke knžstvu slovanskému, a na lepší toho

') Erbeaova Eegesta; str. 624, . 211.

2) Papež Honorius III. dopisoval arcibiskupovi ostihomskému Janu I.

T. 1221 : „Abbatia in Wisagrad vesprimensis diocesis . . . graecos habet mo-

nachos et habuit ab antiquo". Erbenova Eegesta; c. 642, str. 299.

3) Pokraovatel Kosmv (mnich vSázavský) : „Sclavoniciš litteris a sanctis-

simo Quirillo episcopo quondam inventis et statutis canonice admodumim-

butus, in seculo presbyter eximius, honesta vitae et casta mystéria celebrans."

Prameny d. . U. str. 241. Podobá se k pravd, že slovo „canonice" za-

vedlo skladatele latinského životopisu, aby sv. Prokopovi pipisoval hodnost

ianovnickou.
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srozumnou vypravíme hned, o em svdi djepis ve piin
slovanského duchovenstva naMorav a v Cecháchnkdy bývalého.

Za vlády knižete Rostislava užívali Moravané pisluhy

nmeckých knží, kteí docházeli k nim z biskupství pasov-

ského, ale pro neznalost jazyka a politické pletky nedokávali

se u moravských kestan valné obliby. Rostislav znamenav

to moude, vypravil poselství k císai eckému Michalovi m.
(r. 856—867) a jemu pednášeti dal prosbu takovou: „Lidé
naši od pohanství odstoupili a kesanský zákon zachovávají,

ale nemáme uitele takového, který by nám naším jazykem
pravou víru kesanskou vyložil, aby i jiné zem (tu myšleno
trvám pedevším na Cechy) to vidouce, následovali nás, I pošli

nám, pane, biskupa a uitele takového", i) Císa vyhovl žá-

dostem moravského knížete a více ješt uinil, poslav dva nej-

schopnjší vrovsty, kteí dobe povdomí jsouce soluno-

slovanského náeí, mohli za krátko dokonale srozumti se

s Moravany, jakož i cviiti uenníky, jež Rostislav k poslušen-

ství jejich hned pikázal. Pi výkladu písma svatého a knih

liturgických ukázala se toho poteba, aby eení spisové bu
na díle bu v celku písmem a jazykem slovanským byli pe-
psáni. Skládajíce pak knihy slovanské, pipadli svatí bratí na

nový zpsob, kterýmby služba Bohu vésti semohla,
to jest eí velikého kmene slovanského, pimenou
k starobylým a posvátným obadm církve katolické. Sami
ovšem nepokusili se toho zvlášt pi mši svaté, dokud nebyli

ujištni souhlasem stolce apoštolského, avšak majíce nadji a

dvru v Boha, chystali, eho teba jest k novot tak pronikavé.

Když r. 867 konati bylo svatým Konstantinovi a Metho-
dovi cestu do íma, nesli ssebou již hotové knihy slovanské a

vedli zástup žák slovanských, aby pedstavili je sv.

Otci, i vyžádali jim svcení na rzné stupn hodnosti ducho-
venské. Papež Hadrian 11. dav zevrubn pouiti se o potebách
Slovan sousedících na Dunaji s východní íší franskou, schválil

knihy slovanské a pivolil také ke konání liturgie jazykem
slovanským. Starobylý životopis sv. Konstantina vypravuje
o tom v tato slova: „Papež pijav knihy slovanské, posvtil
a položil je v kostele sv. Marie, který sluje „U jesliek", a

^) Staroslovanský životopis sv. Konstantina: hl. 14. Prameny cl. c. I.

str. 27.
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zpívali nad nimi mši. Potom rozkázal papež dvma biskupm :

Formosovi a Grauderikovi, aby svtili slovanské žáky. A když

je svtili, zpívali (sv. brati) mši v kostele sv. Petra slovan-

ským jazykem, a druký den zpívali v kostele sv. Petronilly,

a tetí den zpívali v kostele sv. Ondeje, a odtud opt u veli-

kého uitele pohan Pavla apoštola v kostele v noci zpívali

svatou mši slovansky nad posvátným hrobem, majíce na pomoc
svatého Arsenia biskupa, jednoho ze sedmi biskup, i Ana-

stasia bibliotekáe." i)

O slovanských knzích uinil také zmínku papež Hadrian II.

v list, který pidati kázal Methodovi, an roku 869 vracel se

z Eíma do krajin podunajských, aby pinesl odpov apoštol-

ského stolce k žádostem knížat slovanských. „Umínili jsme

sob", psal sv. Otec, „poslati Methoda, posvtivše jej s u cen-
ní ky, syna našeho, do zemí vašich, muže dokonalého duchem

/ i pravovrného, aby vás nauil, jakož jste prosili, vykládaje

/ písmo na jazyk váš dle všelikého církevního ádu zplna i se

mší svatou, to jest se službami božími, i ktem, jakož jest

jB-losof Konstantin zaal s boží milostí a za pímluvou sv. Kle-

menta. Také když nkdo jiný bude moci náležit a pra-
vovrn uiti, to budiž sváto . i požehnáno Bohem i námi

i vší katolickou a apoštolskou církví, abyste snadn pikázáním
božím se nauili. Ten pak jediný zachovávejte obyej, aby
o mši prve etli epištolu a evangelium latinsky, potom slo-

vansky, aby se naplnilo slovo písma : Chvalte Hospodina všichni

národové! a jinde: Všichni mluvili rozlinými jazyky veliké

skutky boží, jakož Duch svatý dával jim vymlouvati." ^)

Zastávaje potom úad biskupský v zemích knížat nedávno

jmenovaných, svtil svatý Method jákny a knží, kteí

jsouce rodu a jazyka slovanského, vtší oblib tšili se u v-
ících nežli nmetí druhové jejich. ^) „Od toho -asu velmi za-

alo rsti boží ueni a duchovní množiti se po všech msteck". ^)

Vedle jiných prací zabývali se slovanští knží hotovením

^) Prameny d. c. I. str. 35.

2) Staroslovanský životopis sv. Methoda; M. 8. Prameny d. . I. str. 45 n.

3) Staroslovanský životopis sv. Methoda; hl. ÍO: „Moravané seznavše,

že nmetí knží, kteí žili u nich, nepáli jim, nýbrž pikle kuli proti nim,

vyhnali všechny." Prameny d. . I. str. 48.

*) Tamže.
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a opisováním liturgických knili; jakož poznamenáno
v životopise arcibiskupa jejich, že uprázdniv se na peklad

písma svatého, ustanovil z uenník svých dva knží, písae

rychlé velmi, a s pomocí jejich za šest msíc dokonal bibli

slovanskou, i) Jak horliv staral se týž arcipastý o duchovní

poteby slovanského lidu, „dkazem toho jest množství knží,

jáhn a podjáhn, kterých umíraje dv st mezi hranicemi

své církve zanechal", ^j

Když kníže eský Boivoj pijal kest na Velehrad (asi

r. 874), propjen mu byl od sv. Methoda knz slovanský za

dvorního kaplana. Staré legendy jmenuje knze toho Kaichem
;

i dokládají, že mu byl ke správ poruen chrám sv. Klementa

na Levém Hradci, první kesanská svatyn v Cechách. ^) Bo-

ivoj pak jal se zakládati místa posvátná, shromažovati
knží, zavádti náboženství. ^) Manželka jeho svatá Ludmila

užívala písluhy knze Pavla, který obecn pokládá se za

„stižní ka" (klerika) slovanského. Ten trvaje na hrad Tetín

spolu s jinými kaplany, byl svdkem muennictví svaté paní

(dne 15. záí r. 921), i pohbíval tlo její. '^) Když potom (asi

r. 929) konalo se penesení ostatk sv. Ludmily z Tetína do

Prahy, obcoval slavnosti té opt knz Pavel.

Knží slovanští mohli jen potud trvati, pokud biskupové

neodepeli svcení slovanského žákovstva. Ježto pak biskupové
latinského ádu sotva by propjili se k eenému svceni,
trvalo slovanské duchovenstvo, pokud nezašel episkopát rázu

sv. Methoda. Z vrohodných pramen historických erpáme
vdomost, že metropolita sv. Method nazýval se biskupem
„moravským", i byl také v ím týmž názvem oznaován.^)
Jestliže tedy po smrti jeho a ped zízením biskupské stolice

v Olomouci roku 1063 pipadneme v djinách na „biskupa mo-

ravského^ mžeme s plnou jistotou pokládati jej za svtitele

"slovanského duchovenstva. Tu pak naskýtá se nám zpráva
k r. 976, že na synod mohuské tehdáž práv konané sedl

/

^) Tamže; str. 50 n.

-j ecký životopis sv. Klementa velického, v Pramenech d. c. I. str. 85.

^) Latinský životopis sv. Ludmily; hl. 3. Prameny d. . L str 193.

^) Tamže.

^) Utrpení sv. Ludmily, v Pramenech d. . I. str. 140 n.

^) List papeže Jana YrU. z r. 880, v Erbenových Eegestech ;
I. str. 17.
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podle biskupa pražského Detmara biskup moravský, jehož

jméno pohíchu není v listin poznamenáno, i) O sto let po-

zdji dje se zmínka o jiném biskupu moravském píjmím
Vracenovi, který zastával úad svj ped r. 1030. ^)

Nedostatek podrobných zpráv zbrauje nám více vdti
o duchovenstvu slovanském za 10. a 11. století. Ale že pivá-
dní biskup moravských k oné dob, není prázdnou eí, po-
znati lze také ze zakládací listiny biskupství pražského, v níž

zapovídá papež Jan XIII. (r. 964—972), aby nebyl pipuštn
k ízení diecése duchovní „podle obadu jazyka slovanského."

Stolice biskupské, kdekoli zaražené a lidu milé, mívaly vždy
dlouhé trvání, a nescházelo jim obránc ani potom, když vyšší
moc z rzných píin odpírala svého souhlasu. Metropole sv.

Methoda byla zjevem tak velikým a vábným, že mnozí duchové

po staletí celou silu na to vynakládali, aby slávu její v popelu

doutnající rozdmýchali v jasný plamen. Nával Uhr zlomil

kvt její, ale koen se nedotekl. Ba potomní panovníci uherští

neodpírali v oblasti íše své pomocné ruky pi kísení církve

slovanské. Král sv. Štpán (r. 997— 1038) shledáv pi kostele
nitranském takoka úplný sbor kanovník, dotazoval se

po duchovních pracích jejich. I bylo mu ukázáno na souvislost

chrámu sv. Jimrama s církví moravskou, odkudž mnozí vící

picházejí do Nitry za potebami náboženskými. ^) Král pro-

pjil tedy dchody tamjší kapitole a v elo kanovník po-
stavil potom biskupa. V letech 1034—1047 pipomíná se biskup

nitranský Bestertus, jenž získal sob palmu muennictví. *)

Dosti možná, že za podivným píjmím jeho tají se dobré jméno
slovanské.

^) Codex diplom, moguntinus k r. 976: „Willegisus, moguntiacensis

episcopus, ... astipulantibus quoque assessoribus suis, venerabilibus episcopis,

spirensi, wormatiensi, pragensi, moraTiensi . . . deponit." Erbenova Kegesta ;

. 72. str. 31.

-) Kosmv Letopis k r. 1067: „Fertur antem, quod fuisset in Moravia

ante tempora Severi (biskupa pražského r. 1030—1067) quidam episcoptis, ut

reor, nomine Yracen." Prameny d. . II. str, 96.

3) Listina krále Stepána z r. 1006: „Accidit uobis, quod novem s. ro-

manae ecclesiae sacerdotes presbyteros invenimus, qui se capitulares canonicos

ecclesiae b. Emmerami martyris in dieto castro nostro Nitra situatae nomi-

nabant et dictae ecclesiae ac populo usque ex partibus Marcomannorum illuc

confluenti inserviebant." Erbenova Eegesta; str. 37.

^) Gams: Series episcoporam; str. 375.
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Jako docliázeli Moravané církevní pisluliy v kostelícli

uherskýcli, tak moMi nkdy ducliovní k biskupství moravskémii

zvolení dojíti svcení od biskup v Uliích. A kdyby toho

nebylo, sousedili s Ulierskem Bulhai, kteí lnouce k duchov-

nímu ddictví po Methodovi, mli metropolitu v Oclirid a pod
ízením jebo devatero biskupství. Pedstavení knží bulharských
sotva asi zdráhali by se složiti ruce na volence moravského.

I bu tomu tak i onak, jisto jest, že z poátku 11. století

psobil na Morav biskup "Vracen, kterého nelze poítati k hod-

nostám latinského obaáitT"Biykupa pak bez knží kdo mohl

by si pedstaviti? Jestliže tedy adíme sv. Prokopa ke slo-

vanskému duchovenstvu, historické události nás v tom pod-

porují. Zdali zprvu na Morav zastával svtec úad knžský,

povdti neumíme. Ale styky duchovních syn jeho s kláštery

uherskými jsou událostí zcela jistou.

Hlava pátá.

St. Prokop nmicliem a i)onsteviiíIiein.

Akoli psobení svtského knze poskytuje výbornou pí-
ležitost k životu ctnostnému a spolu na dobré vychází bližním,

neuspokojilo pec snaživého svtce Prokopa, an po vyšší doko-

nalosti prahna, Bohu všecek chtl býti zasvcen. Úpln oddává
se Tvrci svému ten, kdo pln svdomit pikázání boží, nad
to ješt dobrovoln zachovává rady evangelické. Že pak život

klášterní jest cestou k dokonalému zastáváni i povinností i rad

Pán, ustanovil se Prokop na tom, vyhledati zátiší kláštera

a v nm podrobiti se pravidlm mnišského obcování, i)

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavsky) : „Hic quippe pro amore Jesii

Christi toto spiritus sni arclore fervens, vanitatem nequam kuius mnndi con-

tempsit et domm nxoremqne, agros, cognatos atque amicos, immo seme-

tipsum sibi abnegans, versnciali secnlo et pompis suis miserabilibus vale-

dlxit," Prameny d. . II. stránka 2-il. Povšimnutí zasluhuje zmínka o man-
želce, které prý odepel sob sv. Prokop, výhost dávaje ošemetnému
svtu a marnostem jeho. Kdyby nebylo jiných zpráv o. manželském život

Prokopov, pokládali bychom slovo starého letopisce za rení enické a vy-
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Pohícliu nejsme o tom dosti poueni, kterou eholi
pijal horlivý sluha Pán a v kterém kláštee ji

plniti sob pedsevzal Ovšem kdybychom chtli pro-

pjiti slechu zprávám pozdním, na snad byla by odpov
k obma otázkám. Vypravuje totiž kroniká Pulkava (fr. 1380),

že sv. Prokop zeknuv se kanovnické hodnosti na Vyšehrad,
stal se mnichem kláštera bevnovského s vli druhého opata
tamního Jeronýma, jemuž íkáno také Dobromír. i)

K domnlému pobytu svtcovu v kláštee bevnovském
navázalo se prodlením asu nkolik povsti. Nebylo prý lánku
v eholi sv. Benedikta, aby píkladn ve skutek ho neuvádl:

jedno toliko za tžko picházelo novému mnichu, totiž zdržo-

vati se dlouho pokrmu za píinou postu. Pro to hnevával se

na nj opat bevnovský; i chtje tužiti váženého jinak spolu-

bratra v kázni klášterní, posýlal jej na pole, aby tam ne-li

zameškal, aspo vykal snadnji hodinu spoleného stolování.

Kdysi meškaje tak v širém poli, stanul Prokop ped stromem,

jenž za léta osypán býval tešnmi, a ovoce neuzev, jal se na-

kládali bychom je takto : Letopisci tanula na mysli slova písma svatého

(Mt. 19, 29) : „Et omnis, qui reliquerit domm, vel fratres aut sorores, aut

patrem, aut uxorem aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum

accipiet et vitam aeternam possidebit." Bh hojným bude odplatitelem, vece

Kristus, a žádné obti, kterou kdo ke služb jeho se propjil, nezstaví bez

pimené odplaty. Obti ty píkladem se uvádjí, aniž by tvrditi se chtlo,

že každj' pinese je všechny ;
nebo kdo rodi nebo dítek nemá, nemže je

opustiti. Avšak letopisec mluví na jiném míst o synu Prokopov píjmím
Jimramovi : „Procopius accersito bonae qualitatis nepote Vito et filio suo

piae iudolis Emmerammo, seriatim exposuit eis futura" (Prameny d. .

II. stránka 245) a synovce Prokopova Víta nazývá píbuzným Jimramovým:

„Vitus commisit ius regiminis abbatialis Emmerammo consanguineo suo"

(Tamže; str. 248), z ehož ovšem zavírati jest, že svatý Prokop byl ženat

a vydávaje se k životu klášternímu, manželky se odekl z lásky ke Kristu.

Za doby jeho nebánno svtským knžím setrvávati v manželství. Teprve

papež Keho Vil. (roku 1073—1085) jal se písn usilovati o coelibát osob

duchovních.

1) Pulkavova kronika, hl. 26: „Beatus Procopius cum esset canonicus

ecclesie wyssegradensis, factus monachus monasterii brewnowiensis de li-

centia Jeronimi, qui et Dobromír, dicti abbatis secundi monasterii antedicti."

Prameny d. . V. str. 29. Zpráva o pobytu svtcov v kláštee bevnovském

pijata také do pedlohy knžských hodinek v Cechách : „Procopius . . . per-

fectionis evangelicae desiderio commotus, in monasterio brevnoviensi vitam

aliquamdiu religiose traduxit." Offiia propria iu usm cleri provinciae pra-

genae (r. 1865); str. 88.
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íkati na zimu, že pekáží vzrstu tešni. A Kle, strom pojednou

odl se novým listem, a z pod jeho kynulo hladovému zralé

ovoce 1). Neobyejný úkaz ten vyléil nedokavého mnicha, že

potom nejen povolnji se postil, ale mistrem zdrželivosti stal

se jiným.
Jiná povst tomu chce, že ke sv. Prokopu v Bevnov,

an ve sboru mnich tam meškal, docházeli mnozí vící z Prahy
a okolních míst, žádostiví jsouce spasitelného poueni a du-

chovní útchy; i mli prý rádce svého u veliké vážnosti. Ale

svtec nechtje vyrušován býti z pobožnosti, prosil opata Jero-

nýma za svolení, aby sml z kláštera zabrati se na samotu

a v úkrytu ped lidmi tráviti život poustevnický. Svolav bratí

v hromadu, za souhlasem jich a nerad Prokopa opat propustil.

Ten pak vyhledal sob jeskyni v údolí dalejském u Jinonic,

kdež za nkterý as, mrtv tlo a chtíe jeho, sám s Bohem

svým pebýval. Potom pipadli na líkryt jeho pastýi a pov-
dvše jiným, zapudili bezdky sv. poustevníka na místo odle-

hlejší. IŠTad opuštnou jeskyní zbudován byl záhy kostelík sv.

Prokopu posud zasvcený.
Starší zpravodaji naši, kteí byli leny kláštera sázavského

a znali tradice domácí, nic o tom nepraví, aby zakladatel mo-

nastýru jejich býval kdy mnichem bevnovským. První z nich

jejž nazýváme pokraovatelem Kosmovým, poznamenal strun,
že Prokop byv knzem svtským, ozbrojil se potom odním
slibu mnišského ^). Skladatel latinského životopisu svtcova pi-
pojil zmínku o jakémsi pobožném mnichu ádu sv. Benedikta,
od nhož pijal Prokop roucho i pravidlo eholní ^). Yeršovec

eský vypravil i rozmluvy starého mnicha s horlivým unm
jeho. *)

^) Dubravii Historia regni Bohemiae cle rébus memoratu dignis ;
kn. 7.

Srvn. Fabricia „Požehnaná památka" ;
str. 39 nn.

-) Pokraovatel Kosmv (mnieh sázavský): „Procopius . .. postmodum
infula monasticae parmatus professionis, solus cum sólo Deo in fidei pig-
nore inconvulsus deguit." Prameny d. . H. str. 241.

^) Životopis sv. Prokopa; hl. 2: „lamque propositum suum firmans,
a quodam religioso monacho ordinem s. Benedicti assumens et ab eo dili-

genter instructus, secessit ad provinciam suam." Prameny d. . I. str. 361.

*) Veršovaná legenda o sv. Prokopu ;
bl. 8 :

„Ot dávnýcb asóv to jest myslil,

kde by krom ludí bydlil.

Naleze mnicha starého.
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Vypravování o starém jakémsi mniciiu má ráz píliš ne-

uritý. Nemohouce mu tedy pipisovati veliké váhy, soudíme

radji, že zakladatel kláštera slovanského piuoval se e-
holní kázni v takovémmonastýru, jenž bylmupotom
vzorem pi zizování sázavského samostanu. V Ce-

chách nestávalo tehdáž ústavu mnišského tak vedeného. Y klá-

štee bevnovském i ostrovském hostili se mnichové latinského

obadu. Proež mimo zemi eskou hledati bylo Prokopovi zá-

tiší klášterní. I našel je nejspíše v zemi uherské. Již svrchu

jmenovali jsme nkteré kláštery východního zpsobu v Uhích,

jako na Sobore, na Vyšehrad, v Csanáde, ve Starém Arad.
O tom, jak poaly se eené monastýry, a jaký zpsob života

byl v nich veden, máme jen skrovné zmínky. Vedle svdectví

Kosmova žili mniši-poustevnici na h o e S o b o r u již na sklonku

ke všiej stuosti podobného,
i poce jeho prositi,

cht týže zákon nositi.

Tehdj' ten mnich duchovný

vida, že jest lovk rovný,

i poce mluviti k nmu
práv jako k synu svému,

ka: „Pro ty zákona žádáš,

a ty veliki est sbožiem jmáš?
V svatého Benedichta zákon
musíš jmieti ntrpnie,
krom pátel pebývati,

svýma rukama dlati."

Svatý Prokop jemu povede,

a ka: „Však jáz dobe vd,
že jest to vaše ustavenie,

jakož svdci svaté tenie,

aby nic vlastnieho nejmli
a poslušenstvie drželi,

abychom všechno prodali

a ve jm božie rozdali.

V tejto mej prosb nemeškaj ;

prosím, svatý mn zákon daj."

Tedy starý mnich jsa v tej miee,
vida jej v ustavnej viee,

pro prosbu svatého Ducha

podá jemu mnichového rúcha.

Pak dotavad s ním tu bydlil,

až s dobe zákonu nauil.

Prameny d. . I. str. 350.
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9. století. Kníže moravský Svatopluk uinil jim pomoc, aby
v nepístupném lese mohli vystavti církev, i) Za doby krále

sv. Štpána (r. 997—1038) byl opatem kláštera sv. Hippolyta
na Sobore Filip. Ten pijal poustevníka polského píjmím Svo-

rada a s rouchem mnišským dal mu jméno Ondeje. Nový
bratr vyžádav si po ase dovolení k životu poustevnickému,

postil se tak tuze, že po ti dni nieho nejídal a teprv tvrtého

dne chlebem a vodou se pooberstvil. Pi tom krom hodin

modlitb vnovaných ustavin pracoval sekyrou v lese. Po

celodenní práci a modlitb byl mu místem odpoinku paez
dubový, trním obklopený, na nmž dímal. Po smrti shledali

na tle jeho železný etz v tle zarostlý. V jeskyni sv. On-

deje poustevniil potom uenník jeho sv. Benedikt. Ale lou-

pežníci hledajíce peníze u chudobného mnicha, zabili muže
božího a tlo jeho uvrhli do eky Váhu. Jeskyn svtc posud

ukazuje se na Sobore a pod ni studnicejmény jejich slynoucí. 2)

O rozšíení kestanství v zemi a organisaci jeho ucházeli

se pohlavái uherští nejprve u biskup na východ. Karchan

Bulou (Bolosudes) pijal kest svatý v Caihrad r. 951. Vel-

mož eený G-ylas jej v tom následoval, i pivedl do Uher
mnicha za biskupa posvceného píjmím Hierothea. Kmenový
náelník Achtum, který z poátku 11. století vévodil v jiho-

východních krajinách uherských mezi ekou Tisou a Sedmi-

hradskem, zašel pro kest do Vidina, kdež bylo sídlo biskupství

bulharského, a vrátiv se, založil ecký klášter v Csanád. ^)

Povážime-li, že jednak mnoho zbývalo v TJhích po pedešlých
ádech církve slovanské, jednak nov zavádno bylo psobením
biskup bulharských, jakož sami Uhi pomoci jejich se doža-

dovali, nebude nám s podivením, pro tém všechno cír-

kevní názvosloví uherské pejato jest ze slovan-

štiny.^) Pružinou církevního života za doby, kdy ujímalo se

') Kosmv Letopis k r. 894, v Pramenech d. . II. str. 27.

^) Kuldv Církevní rok
;
IV. str. 408 nn. Pvodní zprávy o tom podává

Mmrns, biskup v PtikosteK (r. 1036-1070), jenž ped tím býval opatem na
Hoe sv. Martina v Uhíich.

^) Životopis sv» Grerarda, biskupa csanádského (r. 1037—1047), v Endli-

cherových Monum. Arpád. ;
str. 214.

*) Miklosic: Die slavischen Elemente im Magyarischen. Denksc hriften
der Wiener Akademie; sv. 21, str. 11 nn.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 4
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ono názvosloví, byly kláštery; jestliže slují „eckými," odnáší

se pívlastek takový spíše k pravidlu sv. Otce Basilia a vý-
cliodnímu ritu nežli k jazyku pi bohoslužb. Mniši basi-

liáni peovali o duchovní poteby lidu, pokud totiž

lnul k obadu východnímu, poddávajíce se pi tom dozoru la-

tinských biskup, kteí od asu krále Štpána I. zízeni jsou

vrchními pastýi rznojazyných vících v íši uherské." Te-

prve v 13. století ustupovati bylo mnichm eckým ped la-

tinskými. 1)

Šetíce pátelských styk, jež mívali slovanšti mnichové

na Sázav s kláštery uherskými, pijímáme za jisté, že zá-

klady k pátelství takovému položeny byly sv.

Prokopem, to jest pobytemjeho v kterémsi slo-

vanském monastýru v Uhrách. Mohlo by se, trvám,

mysliti na asketerium otc basi liánu na Vyše-
hrad, aby tak výkladu došla tradice sázavská, že zakladatel

kláštera tamního býval kanovníkem (xávcov
—

regula) vyšehrad-

ským. Pi tom jevila by se oit píslušnost Prokopova k ádu
sv. Basilia. O ní jednati nám bude teprve z poátku djin klá-

štera sázavského.

Nauiv se dokonale pravidlm mnišským a v askési k mi-

strovství dospv, zatoužil muž boží po úplné samot.
Píkladný život jeho ve zdech klášterních byl zárukou ped-
staveným, že poustevna poskytne Prokopovi nového podntu
k heroické sebezapíravosti. A v pravd, byla to tetí škola, ve

které inil znamenité pokroky v život duchovním, v pravé
moudrosti a bázni boží. Poušt jest matka velebného ticha, po-
svátného klidu a odlouené samoty: ticho, kKd a samota jsou

matky velikých muž, kolik jich bylo v djinách od Mojžíše

po Eliáše, od Eliáše po Jana Ktitele, od Jana až po Bene-

dikta z Nursie. Ti všichni knížata duchem, srdcem šlechticové,

geniem velikáni, v poušti byli odchováni. Tam, kde lomoz ni-

^) Srvu. na p. list papeže Honoria III. k arcibiskupovi ostihomskému
Janu I. z r. 1221 : „Ahbatia de Wisagrad vesprimensis diocesis . . . graecos
habet monachos et habuit ab antiquo ... Si pensatis omnibus expedire vide-

ritis et fieri poterit absque gravi scandalo et iuris praeiudicio aUeni, latinos

monachos institui permittatis ibidem, provis o, quod graecis monachis nunc
existentibus ibi provisio congrua toto vitae suae tempore assignetur." Theiner :

Monum. hung. I. str. 29.



Sv. Prokop poustevníkem. 51

žádný zbožnosti duclia a hnuti srdce neruši, tlo stídmé a

vášní prosté, ducliu služby nevypovídá a lovk v neprebled-

nýcli, prázdných, pustých prostorách nalézá se s Bohem svým
a srdcem svým sám a sám: tam oko, byí i zavené, více vidi,

nežli vidí nejslovutnjší hvzdá na obloze; tam ucho slyší

více, nežli kdy na foru ímském bylo slyšeti; tam mysl hlou-

bji se noí v úvahy a s vtším prospchem a požehnáním pe-
mýšlí duch o otázkách života, než v kterékoli škole mudrcké.

Poustevnický život sv. Prokopa potvrzuje mínní naše, že

eený svtec býval lenem mnišské družiny v nkterém klá-

štee uherském. Uvedli jsme již svrchu píklady toho, kterak

pedstavený monastýru soborského dovoloval zvlášt horlivým
bratím zacházeti na samotu. Mimo to naskytuje se tu okolnost

nemálo diiležitá, že ve starých pramenech djepisných vy-
hlašují se poustevníci v Cechách za píchozí
z Uher a Chrvat, to jest ze zemí, kde kvetla bohoslužba

slovanská. Yedle staroslovanské legendy prohlašoval se sv. Ivan
za syna krále chrvatského. i) Legenda latinská z 15. století

poítá jej k píbuzenstvu sv. Stepána, krále uherského. ^)

S tím srovnati sluší, co píše se ve 12. století o poustevníku sv.

Yintíi, že byl píbuzným sv. Štpána. ^) Zdali sv. Prokop
poustevniil zprvu v krajinách východních a pozdji teprve do

Cech se zabral, pro nedostatek zpráv o tom vdti nelze.

Zdá se ovšem vcí skoro nemožnou, aby kdo, veda život

poustevnický, mohl prospívati bližním svým, vyjmeš-li mod-

litbu, kterou za n koná: avšak sv. Prokop dovedl toho pece,
an sama sebe o samot posvcuje a za jiné se modle, pemítal
o prostedcích, jimiž by blaho národa jeho mohlo nejlépe býti

pojištno. S pravdou zajisté jest, že velikou myšlénku založiti

klášter slovanský v Cechách a v nm uchrániti ddictví Me-
thodova pojal svtec již v poustevn své, jenže ke skutku ji

') Staroslovanský životopis sv. Ivana: „I pijav pergamen a ernidlo,

napsal jim, nazývaje sebe synem krále clirvatského." Prameny d. c. I. str. 111.

^) Historia beati Ivani: „Beatns Ivanus fuit natione TJngarus, destirpe
regia progenitns, qui fuit consanguineus s. Stepbani, regis Ungarornm." Pra-

meny d. . I. str. 112.

^) Vita Gruntlieri; M. 4: „Fáma eius bono odore respersa ad aures
beati Stepbani, regis TJngarorum, ipsins venerabilis viri cognati, emanavit.

Prameny d. . I. str. 339.
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pivésti bránily zatím okolnosti vnjší. Myslíme tu na prbh
veejných událostí v zemi, které novým pokusm o kísení

církve slovanské sotva byly píznivý. Svtec doufal v doby

lepší a dokal se jich. Životopisec jeho praví o tom: „Když
tedy v zalíbené sob poušti, zbaven jsa vlnobití hluku svt-

kého a pede všemi ukryt, za dlouhý as Bohu bez unaveni

sloužil, dobrotivá prozetelnost Boží dokonce nechtla, abymsto
na hoe položené zstalo skryto a svítilna schována pod kbel-

cem, nýbrž aby ke chvále a sláv jména jeho veejn svítil pí-
kladem mnohým vícím." i) Povinností naší jest vypraviti

nyní politické djiny eské ped veejným vystoupením sv.

Prokopa.

Hlava šestá.

Djiny eské za doby knížete Oldiclia.

Kníže Boleslav II., zakladatel biskupství pražského, zemel
dne 7. února r. 999. Na trn eském zasedl po nm nejstarší

syn téhož jména, ale otci dokonce nepodobný. Bylt Boleslav III.

(r. 999—1003) pustý niemník a sprostý rozkošník, lovk la-

komý, ukrutný a podezíravý, beze vší mužné mysli a state-

nosti. Pi takových vlastnostech nového panovníka sotva kdo
mohl ekati, aby rozsáhlá država eská, o niž slavn piinil
se pedešlý kníže, zstala neztenena, v širokých hranicích

svých, any práv v sousedství jejím budovány dv nové íše-

prací panovník statených a podnikavých, jako byK Boleslav

Chrabrý v Polsku a sv. Štpán v Uhrách. První z nich, syn
Dobravky eské a tudíž bratranec knížete Boleslava III., muž

rovnající se duchem pedešlým Boleslavm eským a také dych-
tící po velikém ddictví jejich, znal dobe zbablost nového

knížete eského. Proto sotva že uslyšel o smrti ujce svého,

vpadl do východních konin íše Boleslava m. a prve než rok

minul, zmocnil se Krakovská a Slezska, tak že Cechy opt
obmezeny jsou na užší hranice své. Roku lOGQ poátek vzala.

1) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. c. II..

str. 241.
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biskupství polská v
.

Krakov a Vratislavi. Pi tom nedosleclmeš

ani slova o Boleslavovi III., aby odpor kladl snahám polským.

Bezbranným bratím svým a poddanému lidu ukazoval

neschopný panovník srdce ukrutné a necitelné. Ejižici Ja-

romír a Oldicb drželi údly v zemi po vli otce svého, knížete

Boleslava II. Na Jaromíra pamatuje nás msto Jarom, jež

bývalo hradem. Oldich mající jméno po slovutném biskupovi

augsburském sv. Oldichu (f roku 973) vládl nejspíše krajinou

Slavníkovc vkol Libice. Jemu pipsati jest založení hradu

Oldiše na pravém behu eky Labe pod Kolínem proti ny-

njší vsi Pedhradí (ve farnosti veltrubské). Kníže pojav po-

dezení proti bratím svým, jakoby po vlád toužili, i také

chtje zmocniti se ddiných podíl jejich, zuil proti nevin-

ným s bezpíkladnou surovostí. Po rozkaze jeho zbaven byl

Jaromír mužství; mladšímu Oldichovi strojeny úklady na

hrdlo, an v lázni meškal, i) Že pak i k matce Emm neslo se

záští Boleslava III., opustila zemi spolu s Jaromírem a Oldi-

chem, prchajíc k vévod Jindichovi do Bavor. ^)

Zuivosti knížete okoušeti bylo i mnohým jiným. Biskup

pražský Thiddag (r. 998—1017) musil prodlením tí let nkoli-

kráte louiti se s diecésí, a jediné vlivu Ekkarda, markrabte

míšeského, dkovati bylo, že pi biskupství se zachoval.

K poddanému lidu pikraoval kníže s tvrdostí nevýslovnou, ne-

maje úcty k právu sebe svtjšímu. Jenom Vrševci, nepátelé
rodu Pemyslova, tšili se jeho pízni. Z nich jednomu zasnoubil

dceru svou.

Kdo pováží, jakou nevoli ve svt kesanském zpsobili
sob Cechové chováním se k sv. Vojtchovi (f r. 997), jakou
zlou povst u soused šíily pak skutky Boleslava LEI. a pi-
pomene sob obratnost a chytrost, jakou Boleslav Chrabrý un:l

') O úkladech obma bratím inným vypravuje vrstevník oné doby
letopisec Dtmar (Pertzova Monum. III. str. 797). V echácíi zachovala se

pam toho ve vypravování o Vrševcích, kterak na VeHzi ztýrali knžice

Jaromíra, až pispním vrného dvoana Dovory vytržen byl z mkon jejich.

Kosmv Letopis; I. hl. 34, v Pramenech d. c. II. str. 51. Na podkovanou
za uchování života vystavl pak kníže Jaromír kostel sv. Jana na Velízi.

^) K útku tomu a pobytu v Bavorsku odnáší se trvám zpráva Kosmo-
va: „OdaMcus autem a pueritia traditus erat imperatoris Heni-ici in curiam,
quo addisceret morem et eorum astutiam ac teutonicam linguam." Prameny
d. . II. str. 50
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užívati doby i prostedk, snadno ovšem pochopí náhlý a ne-

politovaný pád moci a slávy eské. Že za doby rozvoji ná-

rodnímu svrchovan píznivé, za císae Oty III. a za papeže
Silvestra II., za doby, kdy i Cechm mohlo se dostati, eho
Uhrm a Polákm se dostalo : arcibiskupství a samostatné,

pouze na stolici Petrov závislé církve domácí, na trn sv.

Václava sedl bídník, tot každou mrou národa našeho škoda

byla nesmírná, ba nenahraditelná. ^)

Nemohouce snášeti déle píkrého bezpráví a ošklivíce

sob tyrana, zosnovali" Cechové spiknutí proti nmu. Potají
zavolán do zem Yladivoj polský, jak za to máme, bratr Bo-

leslava Chrabrého, a s pomocí jeho svržen jest „Eyšavec" s

trnu. I utekl se moci zbavený trýznitel lidu do Nmec k Jin-

dichovi, markrabti nordgauskému, odtud pak zašel do Polska

k Boleslavovi Chrabrému. Vladivoj uinn byv knížetem e-

ským v let r. 1002, vstupoval pohíchu do šlépjí svého ped-
chdce. "Vrstevník oné doby, letopisec Dtmar nazývá jej „kou-
savou zmijí," jež pišla po „baziliškovi," dokládaje, že k pod-

daným ml se bezohledn, jakoby nieho nevdl o posvátnosti
zákon. Ustavinou žízní také trápen jsa, nemohl prý ani ho-

dinu obstáti bez nápoje. Aby pravým ddicm trnu odal

podporu v Nmcích, zajel Vladivoj ke dvoru krále Jindicha II.

a piznal se mu k manství, v léno pijímaje od nmeckého pa-
novníka vládu zem eské. Ale již z poátku r. 1003 vytrhla
mu smrt praporec knížecí z ruky.

Odstreným bratíin Jaromírovi a Oldichovi zasvitla tím

nadje na uprázdnný trn otcovský. Cechové pevedli je z

vyhnanství do zem a knížetem uinili staršího Jaromíra. Ale

král polský ujav se host svého Boleslava III., vtrhl s valným
vojskem do Cech a pinutil pedky naše, aby Ryšávce pijali

opt k vlád zemské. Jaromír a Oldich spasili se útkem.
Akoli pak nový panovník písahou se zavázal odpustiti svým
odprcm z minulého léta, sotva na trn ponkud jen osedl,
nemeškal vydati pomstu na n. Pod zástrou pátelského kvasu
shromáždil je o masopust r. 1003 a v prosted veselí s katany
svými vstoupiv do dvorany, sám první meem proklál Vrševce,

jenž dceru jeho ml za manželku, a potom všechny, jichž nej-
více nenávidl, kázal povražditi.

') Sembera: Djiny stedovké; II. str. 556.
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Ye spravedlivém hnvu pozdvihl se národ proti nelid-

skému ukrutníku a hodlaje navždy se ho zbaviti, obrátil se

prosebn k domnlému píteli svému králi polskému, aby po-

spíše sob do Cech, knížete lepšího jim ustanovil. Boleslav

Chrabrý vylákal pedevším mstivého bratrance k rozmluv na

pomezní hrad, vydal jej tam v ruce píbuzných, a když u-

krutnika zraku zbavili, kázal slepce zavésti do vyhnanstvi.
Potom pospíšil ku Praze, kdež pední mužové eští knížetem

jej uznali. Ježto pak spolu se zemí eskou i Morava mu pi-

padla, kdežto nedlouho ped tím zbraní polskou získány jsou

krajiny Horní Lužice a severozápadních Uher až po Dunaj, pa-

noval Boleslav Chrabrý r. 1003 tém všem západním Slova-

nm od Baltického moe až k Dunaji, od eky Labe a hvozd

šumavských až hornímu podkrají eky Dnpru. U vdomí moci

své odmítl vyzvání krále nmeckého Jindicha II., aby piznal
se k manství a Cechy od Nmc v léno pijal; naopak

hodlaje pro vždy vyvtiti zem slovanské z bezdného poru-
enství panovník nmeckých, žádal si r. 1004 dojíti koruny
v ím.

Zatím král Jindich pekonav odboj nkterých odprc
svých v Nmcích, s nimiž Boleslav Chrabrý pouštl se ve spolky,
ustanovil se na tom pokoiti nebezpeného souseda, a ne-li více,

aspo do starých mezí pikázati moc jeho. V polovici msíce

srpna r. 1004 skupila se hotovost nmecká u Meziboru, Bole-

slav udržován v domnní, jakoby útok chystal se na Milany.
Pojednou však Nmci dali se na pochod k Rudohoí. Y ele

vybraného pluku pospíchali Jaromír a Oldich, majíce již toho

jistotu, že národ bezmála všecek eká na píchod jejich s dych-
tivostí. Kterýsi pohraniní hrad eský vzdal se jim dobro-

voln, a tím i klí zem položen jim do rukou. Hradané ža-

tetí pobivše posádku polskou, oteveli jim brány. Oldich
smluviv se po tajných poslích s pívrženci svými vkol Prahy,
spchal naped zmocnit se samé osoby Boleslava Chrabrého.
Avšak král polský obdržev o tom návští, v dobu plnoní,
ano zvonni na Yyšehrad pozývalo k povstání proti Polákm^
unikl z Prahy a dostal se šíastn ze zem. Když pak asi k
ránu Sobbor, bratr sv. Yojtcha a chránnec polský, s ostatní*

posádkou chystal se na cestu za Boleslavem, Cechové na hrad
pražském udeili na opozdilé Poláky. Zatím Oldich potichu
k hradu se piblíživ, nemeškal rozvinouti korouhev válenou.
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Tehdy padl Sobbor v boji na moste u pední brány hradské,

zbrojnoši pak polští vidouce, že vše ztraceno, dali se na útek.

Nazejtrí potom Jaromír pišed do Prahy, uveden jest i u vrný
Vyšehrad a slavn dosazen na stolec knížecí.

Ke svátku Narození Panny Marie dne 8. záí r. 1004 do-

spl do Prahy král Jindich s etnou družinou, v níž pipo-
míná se zejména biskup frisinský Grotšalk. Od knížete Jaromíra

(r. 1004— 1012) a biskupa Thiddaga s poctivostí byv uvítán

a ve skvlém prvodu knžstva, panstva i lidu do chrámu sv.

Jií uveden, podáním vévodské korouhve udlil Jaromírovi léno

eské. Z rozkazu krále etl potom slavnou mši svatou biskup

Grotšalk, jenž po evangeliu jav se kázati o pokoji knížat ke-

sanských a jejich smílivosti, dojal eí svou krále, že nkte-

rým odprcm svým k milosti se propjil. Poídiv i jiné zá-

ležitosti v Praze, poslal Jindich bavorské pluky do vlasti je-

jich, s ostatním pak vojskem i také s Jaromírem a zástupy

eských bojovník bral se dále proti Boleslavovi do Lužice.

Za války nmecko -
polské, ana do let se prodlužovala,

sloužil kníže Jaromír králi nmeckému vrnji nežli kterýkoli
man. Než jako nepatrný byly úspchy boje pro Jindicha II.,

tak nezískal pomocník jeho ani Moravy, kteráž od r. 1003 z-
stávala v poddanství Boleslava Chrabrého. Pátelskými námlu-

vami s bratrancem svým, králem polským, byl by, trvám, do-

sáhl mnohem více. Ten aspo neobmeškával nieho, aby Jaromíra

a bratra jeho Oldicha pivábil ke stran své: astými po-

selstvími pipomínal jim tu svazky píbuzenské, které prý jak
oba dvory knížecí tak oba národy spolu víží, tu ohavnost jha
nmeckého vbec, tu zisk mnohonásobný, kterýž by ze spojeni

obou slovanských národ a stát vyplýval, a podporoval ei
své i sliby a dary etnými ;

avšak ím více k nim se blížil,

tím více oni tulili se ke králi Jindichovi, nedvujíce bra-

tranci svému a nevražíce na nj. Když o velikonocích r. 1007

prodléval Jindich vezn, a scházeli se k nmu vyslanci r-
zných národ, pišli také poslové eští a spojivše hlasy své s

Lutici, žalovali, že král polský ustavin se pokouší svádti je

k neve proti íši nmecké, na kterouž prý sám válku strojí.

I odpovdl král Boleslavovi a pivedl nové voje, rozmnožené

zástupem eských bojovník, do pole proti Polákm.-

Bratru svému Oldichovi propjil prý Jaromír správu v

Luanech neboli údl Žatecký. Tak soudivá se z povsti o lovu
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knžicov na Poohí a setkání se tam s Boženou. Ale letopisec

náš Kosmas, který první podává zprávu o Božen, ani slovem

místa neuruje, mluv toliko o jakési ddin kmetoí. Boženu

jmenuje ženou, nikoli dívkou, dodávaje, že byla Kesinova,
to jest manželka spíše nežli dcera. Pozdjší vykladatelé zprávy

Kosmovy rozpomenuli se na ves Kesín nad Ohi, a že v sou-

sedství jejím byla Peruc,i) vykázali povídce djišt na Poobí.

Starosta letopisu eského ml tak chatrné podání o událostech

zemských za doby knížete Oldicha, že vývodm jeho o Božen
veliké váby pikládati nelze. I jest také vc zbola nepravdivá,
ím dokládá Kosmas své udání.- „Neb toho asu," praví, ,jak

se komu líbilo, dv neb ti manželky míti volno bylo, aniž

bylo muži nepravé vzíti manželku druhého, neb manželce za-

snoubiti se s mužem jiné ženy. A co nyní piítá se stydlivosti,

to tehdáž bylo k velké necti, aby muž živ byl spokojen s je-

dnou ženou aneb žena s jedním mužem. Byli živi jako neroz-

umná zvíata, majíce manželství obecná." 2) Má-li však pece
vypravování Kosmovo o Božen základ historický, tak asi vy-
ložiti je dlužno, že knžic Oldich oddával se na híšné zálety ;

proež i syn jeho Betislav z ádného manželství zplozený po-
kládán byl nkdy vedle povsti za levoboka.

Jistjší nežli vláda Oldichova v Luanech. jest pebývání
téhož knžice na hrad Oldiši. Máme za to, že již za vlády
bratra svého Jaromíra vystavl tam chrám k poctivosti sv.

Jana Ktitele. ^) O podntu díla toho vypravuje Dalimil : „Kdj^-ž

zemi eské vévodil Boleslav Chrabrý, a jen Vyšehrad odpíral
mu poslušenství, radil prý Kochan Vršovec knížeti, chce-li po-

Jistiti sob trnu v Cecbách, aby neživil zajatého Oldicha.

') Peruc má jméno své po Penitovi, nikoli po studni a dívce u ní

peroucí.

^) Kosmv Letopis; I. M. 36, v Pramenech d. . II. str. 53 n.

^) Kosmas jmenuje sice hrad Oldiš ve zpráv o výprav polské do

ech r. 1110, avšak pvodu jeho nebo kostela tudíž se nedotýká. Prameny
d. » II. str. 171. Eoku 1228 shledává se zhoží hradu toho pi kláštee sv. Jií
na hrad pražském. Kostelík za doby Dalimilovy (.asi r. 1314) opuštný dokal
se potom opravy, jakož svdí darování od knížat Minsterberských nkdy
r. 1494 uinné: „Kostel sv. Jana Ejtitele na Oldiši u eky Blické (zašlé

rameno eky Cidliny) ležící dáváme knzi našemu milému Yáclavovi Hrade-

ckému (farái u sv. Yojtecha na Libici) i s píbytkem a se vším, což k nmu
ohrazeno jest, na všecky budoucí asy k užívání". Viz Tomkovo pojednání
„Oldiš a Libice", v Památkách archaeolog. ;

III. .str. 97 nn.
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Rada taková líbila se konen Boleslavovi i porouel, aby me-

em zbavili ho soupee. Ale Oldich zázranou mocí sv. Jana
unikl ze zajetí a náhle postaven byl na hrad Qldiši. Pozdji

vystavl na tom míst kostel, svatému Janu Ktiteli vdn
poruený." i)

Hodlajíce vyšetiti povahu Oldichovu, pipadáme v d-
jinách na události, které šlechetnému srdci a veliké mysli sv-
dectví nevydávají. O bílou sobotu (dne 12. dubna) 1012 zmocnil

se Oldich vrchní vlády nad národem a vypudil Jaromíra ze

zem. Jakýsi pevrat smýšlení, jehož píiny nás tajný zstaly

zpsobil zmnu na trn. Naklonil se Jaromír k Polákm, a

král nmecký odepel mu proto pízn své ? Tak aspo podobá
se k pravd. Avšak vážnjší píinou byla nedokavost Oldi-

chova, obávajícího se, aby klidná vláda bratrova netrvala píliš
dlouho. V tom všecky prameny historické se snášejí, že Oldich
uml sob initi pátele z mamonu nepravosti, zjednávati stranu,

která pomáhá k pevratm dynastickým. Yypuzený kníže za-

bral se do Nmec k arcibiskupovi magdeburskému Walthardovi

hledat pímluvy jeho u krále. Ale shledal se toliko se žaláem.

Oldich dostavil se ješt r. 1012 ke dvoru Jindicha II. v Me-
ziboru a pijal tam v léno knížectví eské. Letopisec Dtmar
dokládá, že král užil v té píin zlé rady. Ovšem, ale nestalo

se to poprvé, a pro tak bezpené rukojmí, jako jest svržený
kníže u vazb, nehledno píliš spravedlnosti.

Oldich (r. 1012—1034) jeví se potom, pokud možná, vr-

njším manem a povolnjším nástrojem krále Jindicha II.,

nežli byl bratr jeho. Temný stín zstavuje v djinách poínání
nového knížete vi poselství polskému, jemuž v ele stál Me-

islav, syn Boleslava Chrabrého. Poslové došedší Prahy r. 1014,

pednášeli žádost panovníka svého ke knížeti eskému, „aby

1) Dalimilova Kronika eská:

„Xáza Olde hlavu stieti.

Když Oldich vzvde, co chtieti,

nevda, co sob sdieti,

je s sv. Jana prositi,

aby jej ráil sprostiti.

On jej v Oldiši postavi,

pak tam knz kostel nstavi.

A kdož jest v Oldiši býval,

ten ten kostel, a pust, vídal."



Kníže Oldich. 59

pamtlivi jsouce obapolného píbuzenství, v pátelský mír vešli

a tak všech, nepátel svýcli, nejvíce pak císae se ubránili.
"^

i) Ale

Oldich, nedbaje práva poselského, knžice Meislava zajal a

družinu jeho kázal povražditi. Potom ješt vydal zajatce císai.

Za tak oddané služby odmnil se mu také Jindich II. Knížete

Jaromíra, jenž v Utrecht chován byl u vazb, poruil zavézti

do Cech a v moc dáti panujícího bratra jeho. I uvržen jest

nešíastník do žaláe na hrad Lysé.

Vazba Jaromírova zavdala podnt k nové ohavnosti, kte-

rou Oldich poal takorka pipodobovati se k bratru svému,
Boleslavu Ryšavému zlé pamti. Jestliže byli Vrševci, jak se

podobá, pomocníky díla jeho z r. 1012, o dv léta pozdji vzati

jsou od Oldicha v podezení, jakoby lnuli k Jaromírovi a do-

rozumívali se s ním. Kníže nemaje jiného dkazu, než klam-

ných zpráv od soivých dvoan, dal r. 1014 mnoho osob, mezi

nimiž pedního Božeje, nevinn zabiti. Tak aspo osvdují
vrstevníci té doby, dávajíce na rozum, kterak i za hranicemi

eskými pohnuti zpsobilo ukvapené jednání knížete.

Nicmén slavn pijal Oldicha císa Jindich, když ke

dvoru jeho v Meziboru o velikonocích r. 1015 se dostavil. By-
la opt chystána výprava proti Boleslavovi Chrabrému, a kní-

žeti pipadlo . vdcovství nad oddílem Bavor a vojskem eským.
Obléhal pak marn hrad Budyšín v Horní Lužici. Také v po-
slední válce polské r. 10 i7 pipomíná se Oldich s brannou po-
mocí eskou pi dobývání hradu Nmí. Použiv nepítomnosti
kaížete v zemi, vypravil Boleslav syna svého s desíti pluky do

Cech. I pobyv tu za dva dni, vrátil se Meislav s hojným po-
tem zajatc do Vratislavi. Brzy na to i Moravané uinili vpád
do zem naší a dobyvše hradu, jehož jméno se nepivádí, s bo-

hatou koistí a zástupem zajatých pospíšili k domovu. Mírem

budyšínským (ze dne 30. ledna r. 1018) zstavena Morava na
dále v moci polské.

Té doby uprázdnna byla stolice biskupství pražského
smrtí biskupa Thiddaga (f dne 10. ervna r. 1017). Zvnlý
arcipastý býval za mladšicli let mnichem kláštera korbejského ;

naež oddav se na službu dvorskou v echách, proslul vylée-

*) Dtmarv Letopis; VIII. M. 7, v Pertzových Monum. ITL str. 839.

Dudíkovy Djiny Moravy; n. str. 79.
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ním knížete Boleslaya 11. a dosáhl berly biskupské. O psobení
jebo Y diecési nedochovala se pam podrobnjší. Jen to obecn

praví letopisec, že Thiddag byl schopným nástupcem sv. Voj-

tcha, tlem panic, mrav neúhonných, skutky vhlasný. Ná-

sledovav pedchdce svého šlépji a trestav nepravosti lidu

sob sveného, ne-li tlem, duchem aspo podnikl muen-
nictvi. 1) Po smrti jeho zvolen jest na biskupství opat naum-

burský Ekkard, píbuzný císae Jindicha II., a posvcen v Me-

ziboru dne 6. íjna r. 1018 od arcibiskupa mohuského. Byl

pak biskup Ekkard (r. 1018—1023) proti mocným písný,
k nízkým a skromným dobrý a mírný, kazatel výmluvný, al-

mužny dárce štdrý, .
eledi Pán v mení duchovní potravy

správce vrný. On jest ustanovil, aby místo desátku jeden-

každý, bu mocný neb bohatý bu chudý, jen ml-li své vý-

sluhy neb svého jmní jedno popluží, odvádl biskupu dv m-
ice o pti pídích a dvou palcích, jednu pšenice a druhou ovsa.

Nebo ped tím, jak bylo ustanoveno prvním biskupem Dt-
marem, dávali desátku po dvou kopách obilí. ^) Po nm ná-

sledoval biskup Izzo (r. 1023—1030), pošlý z ušlechtilého,

avšak nejmenovaného rodu a svcený v Bamberce dne 29. pro-
since r. 1023. Kosmaspiiuje mu chválu, že navštvoval vzn
a nemocné- a každodenn krmil tyicet chudých, kterým po-

skytuje jídla v hojnosti, žehnal pokrmm i nápoji a sám pív-
tiv podával. ^)

Když po smrti císae Jindicha 11. (f r. 1024) nástupce

jeho Konrád II. ujednával s knížaty válenou výpravu proti

Meislavovi polskému r. 1029, hlásili se i Cechové pod vedením

stateného knžice Betislava k úastenství v boji. Kníže Ol-

dich pozbýval již, jak se podobá, bojovného ducha a nehodlal

tak ochotn státi k poslušenství Nmc, jako iníval to ped
lety. Jakkoli pak z války nevzešel veliký prospch císai, pa-

nující rodina eská za brannou pomoc získala znamenitou od-

mnu. Dobylt Betislav prudkým útokem celé Moravy
na Polácích a uinil konec panství jejich v zemi, která ped
r. 1003 byla ástkou íše eské. Pod vrchní mocí otce svého

ujal se pak sám vlády na Morav, nazývaje se knížetem mo-

'} Kosmv Letopis ;
I. H. 39, v Pramenech d. . II. str.. 60.

-) Kosmv Letopis; I. hl. 40, v Pramenech d. . II. str. 63.

^) Kosmv Letopis; I. hl. 41, v Pramenech d. . II. str. 64.
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ravským. Na dvoe císae Konráda 11. pokládán byl ovšem

toliko za mana, vrností a službami vázanébo k íši nmecké.

Proto také pomábati musil císai ve válce proti Ubrm
r. 1030, kdy uiniv výpravu z Moravy na Slovensko, porazil

vojsko uberské a pustošil zemi krále Stepána I. až po brad

Ostibom.

Z djin eskýcb tuto pednesenýcb možno leccos piiniti
k výkladu životní dráby, kterou bral se knz a mnicb sv. Pro-

kop. Od smrti knížete Boleslava lE. až po získání Moravy Be-
tislavem (asi r. 1029) trvala doba slovanské liturgii
v Oecbácb brub nepíznivá. Domácí knížata naslubo-

vali dvoru nmeckému a nejsouce pes to na stolci svém dosti

utvrzeni, zanedbávali kulturnícb prospcb zem vbec, neku

aby pomýšleli na posilnní oncb ád, jež na konci prvníbo
tisíciletí zbývaly v Oecbácb z církve Metbodovy. Zamítajíce

spolek, ba i pátelské styky s Poláky, zamítali také synové
Boleslava II. snaby, které u Polák docbázely podpory. Tu

pak jeví se slovanský biskup Vracen na Morav za

dobypolskébo panství tamže. Za 26 let odlouena

byla zem ta od Cecb nejen v obledu politickém, ale i po
stran církevní vlády. Nebot že biskupové pražští nemli v té

dob pístupu na Moravu, to trvám patmo jest každému, kdo

pováží tebdejši nepátelství Cecb a Polák. Podobá se k

pravd, že Boleslav Obrabrý bodlaje získati sob srdce Mora-

van, opatil slovanské žákovstvo u nicb ádným biskupem.
Jestliže tedy svtec náš Prokop od mladosti klonil se k slo-

vanským naukám a zpsobm církevním, zašel nejspíše po
roce 1003 na Moravu a dosábl tam asem bodnosti knžské.

Potom roztouživ se po ebolním živote, pijat byl tuším

v Ubrácb do basiliánskébo kláštera slovanskýcb mnicb. Dosti

možná, že první poustevna jebo byla opt na Morav. Když
pak knžic Betislav zmocnil se r. 1029 eené zem a zpsobil
v ni pevrat vci veejnýob, odešel trvám Prokop do Oecb a

tajil se v poustevn sázavské.
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Hlavasedmá.

St. Prokop v poustevn sázavské.

Kdo by žádostiv byl shlédnouti velmi památné místo

zem eské, kterého vždy s pochvalou a úctou vzpomínati
budou vlastenecké djiny naše, necha váží cestu na behy
stedního toku eky Sázavy a postoji na vysokém vrchu, kdež

rozkládá se ves Nechyba. Maliko jen po nové silnici k jihu

vykroe, spatí ped sebou hluboké údolí asi hodinu cesty zdélí

a tvrt hodiny zšíí, horami lesem porostlými obkKené, jimž
eka Sázava klikat se proudí. Zraky pozorovatele upoutá pe-
devším sted údolí, kdež na skalnatém pahorku velebn k ne-

besm zdvíhá se chrám Pán, podle nho pak budovy býva-
lého kláštera sázavského, k nimž tulí se píbytky venkovské

ddiny, tak zvané erné Budy. V pozadí za ekou spatuje
oko tiché msteko Sázavu s novým kostelem svatého Martina.

V pedu údolí, tém pod nohama tvýma hri vesele na po-

krají úrodných polí mlýn, za nímž skelné hut se spatují.

Sejdeš-li s nechybského vrchu, dorazíš po tvrthodinné cest

k povstné „ertové brázd" a odtud dále se bera k západu,
vkroíš do erných Bud na staré klášteište.

V tch místech stanul kdysi za doby knížete Oldicha

(r. 1012—1034) mnišským rouchem odný cizinec a vida pustou

jeskyni na pokrají lesa, zarazil poutnikou hl do zem a šeptal

vroucí modlitbu. Nalezli píhodný útulek opodál píbytk
lidských, 1) ve kterém skryt jsa ped svtem, mohl oddati se

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Procopius . . . secreta soli-

tudinis petiit atque supercilio cuiusdam desertae speluncae, qiiam mille dae-

mouia, ut fertui', inhahitaliant, coelestibus armis loricatus consedit." Prameny
d. . n. str. 241. Veršovaná legenda eská vypravuje takto :

„Potom jide do svého kraje,

tajn sob bydla ptaje,

ne proto, aby pátely vidl,

jedno kde by na púšói sedl,

tu kde by bylo miesto sliné

a Bobu slúžiti slušné.

I bra s do jednoho lesa,

s sob všu potebu nesa.
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velikým myšlénkám, jež ducli jeho osnoval, mohl píliti života

odíkavého, mohl posvcovati sebe a ekati zatím s dvrou
v dobrotivé ízení boží, že nadejde chvíle, kdy myšlénkám
a úmyslm možno bude propjiti roucho vnjší skutenosti.

Jestliže nejbližší okolí kláštera sázavského poskytuje podnes
obraz místa tichého, jak dokonalý klid prostíral se po ústraní

jeho, kdy sv. Prokop poprvé tam vkroil! A nejen tišinou,

ale i malebným místem bylo údolí vkol poustevny svtcovy,

jako poíí Sázavy ve stedním a dolním toku jejím vbec
honositi se mže pvabem a romantikou. Již od msta Lede

poínajíc prodírá se eka etnými a prodloužilými serpentinami

v údolí hluboko do útvaru rulového a žulového zarytém, které

nejednou tak se úží, že vedle eky nebylo lze ani silnici za-

ložiti, jinde zase rozšíeno jest tu ve vtší tu menší kotliny;

okliky Sázavy jsou tak mocné, zejména u Rataj, že skutená

délka eky mezi Zruí a mstekem Sázavou jest 2V2krát
delší nežli pímá vzdálenost mezi uvedenými místy. ISTa obou

bezích bystrého toku znamenati lze zíceniny etných hrad
a z potu jejich souditi o bývalé sláv domácích šlechtických
rod. Z ek eských ochránila sob Sázava ne

j
istci vodu,

ježto posud nepronikl k ní ruch závod primyšlových. Ze ry-
bami oplývá, jest obecn známo. Z obou behii má hojné pí-
toky, které tém propastmi otevely sob cestu k hlavnímu

toku 1)

Lesnatjším a rukama lidskými mén vzdlaným bylo
okolí nynjších erných Bud a msteka Sázavy za prvního

Takž pak po tej pši chod,

piblíží s k jednej vod,
ta voda Sázava slov,

ježto i dnes pod klášter plove.

Necht pes tu eku dále,

shrnu s na jednej skále;

ta skála stáše v tej chvíli

ot Kim za dv mílí."

Prameny d. . I. str. 350.

^) Posázaví stalo se pro pírodní pvaby své oblíbeným cílem letních

cestovatel. Zvlášt Pražané ho vyhledávají, opatujíce v nm píjemné obydlí

pro sebe a své rodiny. Za nedlouho má zízena býti v údolí sázavském železná

dráha, ímž krajina ta stane se pístupnjší a trvám ješt etnji navštvo-
vanou nežli nyní. Yšak jest to povinností vlasteneckou vážiti si domácích

kraj, když pvabem pedí nad koniny cizích zemí!
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píchodu Prokopova, ale irou pustinou a místem lidu prázd-

ným nazvati je nemžeme, V H. století zbývalo v zemi eskéj

vyjmeš-li pomezní hvozdy, nehrub mnoho prales a tmavých
hustin, kterými noha lidská nebyla se již prodrala, a které by
pouze divoké zvi sloužiti mohly za nedostupná doupata. Vkol
klášteišt sázavského shledáváme drahn osad lidských, jejichž

názvy patronymické (ku p. Dojetice, Radvanice) a hro-

madné (ku p. Blokozly, Pyskocely, Mrchojedy) ukazují na
mnohem starší pvod, nežli byl poátek kláštera sv.

Prokopa. Názvy ty vykládá sob lid podle nejlepší možnosti

a navazuje k nim rozliné báje. Tak prý vznikly Mrchojedy
v dob, kdy vedle kesan pebývali ješt pohané v krajin
sázavské. Tmto íkáno „mrchojedi", že požívali masa obto-

vaného modlám. O starém zemdlství v Posázaví svdi prý

jména vsí Samopše a Pívlak. Onde pstována byla „samá pše-

nice", tuto neopomenuli rolníci „pivláeti" pdu. Jiní zase

domnívají se, že ddina posledn eená slouti má Pevlaky
od „pevlékání" lodí, ježto eka Sázava iní tam velikou

okliku, a tudíž lodi pes úzký pruh zem po suchu byly pe-
vlékány, aby plavci vyhnuli se zbytené oklice. Les u Mrchojed
má jméno Krlišt. I ukazují v nm místo, kdež prý stávala

kesanská svatyn.
Ani pustá jeskyn, nad níž osadil se sv. Prokop, ne-

byla neznáma okolním obyvatelm. Vyhýbali se jí ovšem,

jak zpravují nás již nejstarší životopisci svtcovi, ježto zlá

povst o jeskyni šla, jakoby tisíc bs v ní pebývalo. ^) Po-

^) Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský) : „Procopius . . . supercilio

cuiusdam desertae speluncae, quam mille daemonia, ut fertur, inliabitabant,

coelestibus armis loricatus consedit." Prameny d. . II. str. 241. Balbin vy-

kládá to tmito slovy: „Speluncam Sazavae fluminis incumbentem, larvís

(strašidly) et spectris (pízraky) obnoxiam, quam adire nullus audebat, magno
animo incolendam Procopius sibi delegit." Bohemia sancta; str. 33. Veršovaná

legenda Šíí se o tom takto :

„Necht pes tu eku dále,

shrnu s pi jednej skále
;

ta skála stáše v tej chvíli

od Kúim za dv mílí.

V tej skále áblové pebývachu
a mnoho zlosti ukazovaku.

Svatý Prokop vida jich zlost,

vstpi proto u vií stnost;
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vra taková pejata byla z pohanství. Yedle názoru starých.

Slovan byli bsové bytosti erné postavy, opatené kídly a

dlouhými ocasy; pebývaK v propastech nebo ve stromech,

i vystupovali také pod nebe, poslouchajíce Boha kesanského.

Hadai a kouzelníci pivolávali bsy, kteí jim dávali rozliná

vidní a sny. Bs mohl napadnouti lovka, zatemniti jeho
rozum a seslabiti tlo; proto znamená bs -také šílenství. Byli
tudíž bsové v bajesloví slovanském bytosti zlé, kterým pi-

ítány jsou nejen škodlivé zjevy pírodní, jako zima, boue,
vichice a zemtesení, nýbrž i zhoubné pípady tlesné, ze-

jména ochabení a zchromení, pak zlé vášn, prchlivost, bujnost,

vzteklos, šílenost a vbec každý stav duševní, kde váše nebo

choroba pekáží smysl voln užívati. Že náhledy podobné

bžný byly i v Cechách, pesvdíme se z vypravováni o zá-

zracích, které piítaly se druhdy psobení sv. Prokopa.
Ježto samota není místem, na kterém by lovk prázden

byl pokušení, ba naopak tím prudeji chtíe tlesné se ozývají,

ím mén rzných zjev vnjších ducha k sob poutá a za-

mstnává, doítáme se zhusta v líení života poustevnického
o nepoetných nástrahách, kterými ábel oviklati chtl stálost

a k pádu pivésti ctnost osob na samotu se vydavších. Drasti-

ckým zpsobem vypravováno bývá, kterak zlý duch, nepítel

svatosti, užívá rozliných pízrak, aby omámil smysly a pro-
stedkem jich pohnul ducha svoliti ve hích. Tak i v životo-

pise sv. poustevníka Prokopa djí se zmínky o zápase svtcov
s pokušitelem — dáblem. „tJsedl na vršku jakési pusté jeskyn"
vece pokraovatel Kosmv, mnich sázavský, „ve které, jak se

praví, tisíc bs pebývalo, obrnn jsa zbranmi nebeskými, a

tam vystavv hráze ctností, jimiž by se chrániti mohl proti

psm nepravosti a proti útoku duchovních niemník a šípm

proti hieclióm bojováŠe

a tm psóm otpovdáše,
ka: „Nelze vám zde jmieti moci,

když mi Bóh ráí spomoci."

Velikélio utrpnie bieše,

mnoho na modlitv bdieše

a málo jedieše:

jablecka planá a želudy
a pod mr napíjal se vody."

Prameny d. . I. str. 350.

Dr. Krásí, Sv. Prokop. 5
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zlého lákáni, skály, ježto jest Kristus, modlitbami, bdním, posty

se pidržuje, mužn bojovati poal", i) Povra obecného lidu

o bsích v jeskyni a zalíbené líení osidel ábelských vyšly
tu sob vstíc, a životopisec popál jim obma místa.

Na otázku, v kterém míst bývala poustevna Prokopova,
nebo zda posud zachovala se jeskyn, o níž svrchu zmínka i-

nna, nelze dáti bezpené odpovdi. Lid vkol Sázavy osedlý

pokládá kryptu chrámovou pod presbytéem za jeskyni
sv. Prokopa. K domnní tomu vedl jej tuším zpsob krypty

jakožto místnosti podzemní. Aby pak zbožnému mínní lidu

výraz byl propjen, postavili mnichové nkdy v 17. století

sochu sv. Prokopa v krypt. Podobu svtce obklopují tam ska-

liny ze deva zhotovené, a i na stnách krypty naznaeny jsou

obrysy skal a kamen.

Ti, kdož neradi- pestali by na domnnkách, ale spíše po
dokladech jíti chtjí, hledají poustevnu svtcovu v jiných mí-

stech. Když asi ped 32 lety kopáno bylo u jižního rohu

bývalé klášterní budovy, pipadli dlníci na otvor ve

skále, jenž vyplnn byl hlinou a štrkem. Po zevrubnjším
ohledání pronesen úsudek, že otvor ten mohl sloužiti za pí-

.bytek, jestli totiž stny jeho zdvihaly se nad nynjší úrove

pdy a byly svrchu opateny stechou. Zatím skalní štrbina

opt zasypána a na povrchu vsazena lípa, aby oznaovala místo

domnlé jeskyn sv. Prokopa. Jinak poblíže staveb bývalého
kláštera není místa, jež by pirozeným ustrojením svým hodilo

se za písteší lidské.

Vedle nejstarší zprávy ze 12: století usadil se Prokop na
vrchním okraji jakési pusté jeskyn nebo rozsedliny (in

supercilio cuiusdam desertae speluncae) a vystavl tam sob
chatrnou chýši (exile tugurium in vertice praedictae speluncae ^j.

Nebyla tudíž rozsedlina nebo rokle píbytkem svtcovým, nýbrž
sousedním místem jeho, spouštjíc se do hlubiny od paty cha-

tre, kterou poustevník na vrchu byl vzdlal. Popis takový
odvádí nás od erných Bud na východ k tak zvané Gertové
brázd, iiozsedlina ta na pravém behu eky Sázavy asi tvrfi

hodiny od klášteišt vzdálená mohla dobe jmína býti pí-
bytkem tisíce bs. Lidé vyhýbajíce se hluboké rokli o strm-

j Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), vTramenech d. . II. str. 241.

2) Tamže.
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ných stnácli, bájili leccos o tajemných obyvatelích jejích. Mí-

nni našemu není na j mu povsf lidu posud bžná, že ertovou
brázdu vyoral teprve svtec, maje ábla zapražena v pluhu
a pobádaje ho kížem, jejž v pravici držel. Povst tato jest

pvodu mladšího. Vznikla zajisté potom, když zapomnl lid

na prvotní místo pobytu sv. Prokopa ca Sázav. Však již ve

13. století domníváno se, že svtec pebýval v jeskyni, která

prý slula sázavskou na rozdíl od jeskyn milobuzské a stávala

v místech potomního kláštera, i)

Ke struným slovm letopisce o duchovním boji svatého

Prokopa proti úkladm ábelským donáší skladatel veršované

legendy, že horlivý poustevník poal kolem chýše své mýtiti

stromoví a vzdlávati pdu, aby dávala mu, eho k zachování

života jest potebí. Podle chatre vystavl prý na skále kapli

Panny Marie. ^) Tomu-li tak, dlužno pedstaviti si svatyni
devnou skrovných rozmr. A že církve takové ustupovaly
asem ped kostely kamennými, hádáno v lidu zase nedvodn,
že kaple Panny Marie bývala v místech potomního velechrámu

^) Latinský životopis sy. Prokopa: „Pervenit ad qnamdam speluncam,

quam mille demones obsidebant. Quam felix pater aliquo tempore inhabita-

vit ... Predicta siquidem spelunca a castro Kurim distat duabus leucis (míle) ,

que vocabulum a fluvio ibidem de subtus. fluente Sázava usitavit . . . VentTmn

est ad locum, in quo nimc felix memoria beati viri celebratnr." Praineny

d. c. I. str. 361 n.

^) Veršovaná legenda eská:

„Až poce okolo sebe planiti

a domek tudiež sob staviti.

A pnvie také kopáše,

tu sob ztravn ntžieváše.

Naleze na skále celu krn,

tu postaví svaté Máí kaplu;

tu se modlieše ve dne v noci,

až tomu minucku mnozí roci.

Nebieše i jednomu lovku znám,

nikto ko nevidl, jedno Buohi sám.

Ale nemóž s miesto na hoe skrýti,

takež ohe pod kadiú býti.

Pro jeho veliké utrpnie
uiní Buoh to zjevenie,

necht ho déle tajiti,

cht jeho kesanem ígeviti."

Prameny d. . I. str. 351.
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sázavského. Domnnce té na odpor jesfc pravda nepocliybná,
že ke stavb budov klášterních vyhledati teba piležitého mí-

sta, kdežto poustevnám svdilo každé ústraní, zejména pak

okraj strmných strání.

Také tomu zcela pisvditi nelze, co starý veršovec ji-

stiti chce bez výjimky, jakoby sv. Prokop veda život poustev-

nicky, s nikým nikdy se nestýkal. Jesti dostaten z djin
povdomé, kterak již egyptští poustevníci, písností života a

tuhou kázní nad jiné proslulí, druh druha navštvovali, o v-
cech nebeských vespolek rozmlouvali a v potebách ke vzá-

jemné pomoci byli vždy hotovi. I vící docházeli k nim pro
náboženské poueni. Tak i sv. Prokop sousednímu lidu byl

znám, vzdálenjším krajanm neznám. O samot trvaje na

modKtbách a skutcích kajícných, pijímal obas okolní venko-

vany, hlásal jim pravdy svaté víry, a sám jsa vysoce vzdlán^
lid k nmu se utíkající rozliným zpsobem vzdlával. Ba ani

s bratími svými, slovanskými mnichy na východ, nepetrhl

pátelských styk, jakož z toho vidno, že povedlo se mu záhy
shromážditi rodinu mnišskou, když vle knížete Oldicha jej

k tomu pobídla.

V národních povstech slaví se kníže Oldich jako
silný a náruživý lovec, kterému pi tom nejedná píhoda

podnt zavdala k rozhodnutím nemálo dležitým. Vraceje se-

z lovu spatil Boženu, ana roucha pere u studánky, i pito-

varyšil ji k loži svému. Za lovectvím meškaje v pomezním
hvozd šumavském, pipadl na hrad Pimdu, kdež prý bydlíval

ped tím mladý hrab z Altenburku s dcerou císaovou. Lovem
se bav, uhodil i na poustevnu sázavskou. Vedle nej-
starší zprávy letopiscovy dala se píhoda posledn eená asi

takto : Kníže vyvolil kdysi zvlášt krajinu sázavskou k lovecké

kratochvíli. Když pak rozproudila se tam panstvu pe-
milá zábava, a úastníci její daleko od sebe zacházeli, kníže

Oldich žena se za jelenem, dospl k vr chnimu
kraji Gertové rokle, A že dále za jelenem jeti bezpeno-

nebylo, rozhlédl se ponkud vkol. I nalezl v chatrné chýži

muže, jenž v odvu mnišském provozoval život poustevnický.
Podiviv se tomu skoro s hnvem, poal kníže potom vlídnji
s mužem božím rozmlouvati. I tázal se ho, kdo by byl a z ja-

kých krajin pišel, nebo pro muž takový a tak vzdlaný
umínil sob v té poušti bydleti. K jehožto dotazm Prokop.
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krátce a pokorn odpovídaje, "^šeclmn pravdu, jak tomu bylo

po poádku povdl a ke konci doložil, že z lásky k Bohu a

pro vnou odplatu docela odekl se svta, a že v té poušti,

bude-li se Bobu líbiti, až do konce míní setrvati. Ejiiže tedy
div se tak hrdinskému odhodlání a pate na tvá paprskem
milosti Boží ozáenou, ob ruce k nebi pozdvihl a slzy pro-

lóvaje. Bohu dobroeil. Po té porouel se snažn do modliteb

ctihodného poustevníka a že za duchovního rádce sob
jej obírá, mu ohlašoval. Také štdrou podporu jemu poskyt-

nuv, radostn navrátil se kníže k lovecké družin, i)

Píhoda tuto vypravená zdržuje v sob nkolik drama-

tických moment, které prodlením asu došly podrobnjšího

zpracování. ^) Tak vznikla povst, že kníže Oldich uondán jsa

prodloužilým honem, opustil loveckou spolenost, když tu po-

jednou objevil se ped ním jelen, jehož v ten den posud byl
neuzel. Vznešený lovec pobídl kon a za chvíli pikvapil na

místo, kdež potom zdvihaly se zdi monastýru sv. Prokopa.
Tenkráte však stál tam muž boží v rouše poustevnickém a jakož
neml -za obyej oddávati se na zahálku ani po dlouhých mod-

litbách, ezal pro svou potebu vtev s dubu. Jelen stanul mu
za zády, uvrhl se na zemi a obrátiv se hlavou ke knížeti za

') Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský), v Pramenech d. . 1I_

atr. 241 n.
'

2) Odtud podáváme svrchu vypravování latinského životopisu svtcova
ze 13. století, pod arou pak znní veršované legendy eské:

„Knz, jemužto Oldich diechu,

sezva lovce, kteíž-koli biechu,

i poe jim všem mluviti :

„Na které chcemy lesy jíti?"

Vece: „Musíme na lov jeti.

Kde chcemy loviti poieti?"
Tu soh umyslichu vskoe:

„Pokusmy", vece, „na sázavskej hoe.

V ty mi s lesy jeti sžáda.

Pojemy tam, to má rada."

Kteíž-koli pi nm biechu,

všichni jemu v tom povolichu.

A když se v ten les vebrachu,

tu všichni knze ostachu.

Sta s božím povolením,
že neosta i jednoho s ním."

Prameny d. . I. str. 351.
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ním se ženoucím, složil bhy u nohou svtcovýcli. Neobyejný
zjev ten pekvapil jezdce. Povolil ttivu na luku a kon za-

držel, y tom také obrátil se svtec a tvái v tvá pohledl
knížeti. 1)

Jestliže poínáni jelena pekvapilo zkušeného lovce, jasný

obliej muže, k nmuž jelen se utekl, úžasem jej naplnil. Po
chvíli teprve zmužilosti nabyl k otázce: Kdo jsi? a ím se

tu zabýváš? A tu svtec, sprostný jsa jako holubice, ei la-

hodnou i pokornou za odpov dal : Nehodný sice híšník, pece
však sluha boží isem, rytující v eholi mnišské. Vyrozuml
tedy kníže, že dstojenstvím knžství jest vyznamenán, kdož

tuto o samot život tráviti sob ustanovil. A hned odloživ

svrchní roucho, s kon sestoupil. Pojal pak tak velikou dvru
k Prokopovi, že lítostiv zpovídal se mu ze hích
svých a prosil za svátostné rozešeni. ^) I setrval potom
s duchovním otcem svým na spasitelné rozmluv.

1) VerŠovec eský tlumoí to takto:

^Knzu s zjeví jelen krásný,

veliký a velmi masný.
Knz Oldich s nelekaje
a v ruku luiše jmaje,
zasteliti jelen chtieše,

jenž ped ním nedaleko tecieše,

nevelmi ped ním chvátaje,

jedno jako jemu rozum dávaje.

A pebhna chvílu malú,

i stavi s nad tú skálu,

na niejžto svatý Prokop dláše,

v ty asy duh oskováše.

Zaskoí za svatého Prokopa nohy
a obrátiv knmu rohy.

Mezi rohy kíž jmjieše ;

knz Oldich to dobe vidieše:

inhed z ruku luiše vrže

a kon svého potrže."

Prameny d. . I. str. 351.

-) Veršovaná legenda eská vypravuje podobn:

„Vida to zviee pedvorné
a mnicha tvái pokorné,

tázati knz mnicha poce,

a s hynšta s hned dolóv boe:

„Kto jsi, ježto na tejto pši bydlíš?

kako ti dj, a co tu iníš?"



Napojení knížete. 71

Byl tehdáž liorký den a knížeti lovem unavenému za-

clitlo se píti. I prosil muže božího, aby poskytl mu, ím by
žíze mohl uhasiti. Sv. Prokop uveden byl žádostí takovou do

nemalých rozpak. Jestliže nescházelo mu prostedk k du-

chovnímu oberstvení híšník, zásoby jeho k ukojení žízn

tlesné byly dosti prosté. Neuživaltš sám jiného, než prame-
nité vody. Nabrav jí tedy menší nádobou a požehnav
kížem, podal knížeti. A hle, požehnáním svtcovým pro-
mnila se voda ve víno velmi ušlechtilé. Ovšem
stalo se to za pomoci toho, jenž v Kán galilejské podobným
zázrakem uinil poátek div svých. Užasl kníže nad tím, co

byl vidl i okusil, a díky vzdávaje Bohu, sliboval služebníku

jeho sv. Prokopovi, že ve všem všudy radou jeho hodlá se píšt
íditi. 1)

Svatý Prokop hned té chvíle

odpovd jemu mile:

„Jáz bydlím v tom pokoj,
hiešník a Prokop mi dj,
pod zákonem Benedichta svatého

za otplatu královstva nebeského."

Knz Oldich skoci s kon,
svinu pláš, hlavu poklon:

„Ote, zpoviedaj m hiešného,

proti Bohu zavinilého."

Svatý Prokop jej zpovieda,

po zpovdi pokánie dá.

Prameny d. . I. str. 351.

^) Veršovec eský podává to takto :

„Potom poe knz Oldich, mluviti,

a ka: „Chce mi s píti;

rozžehl sem s bhem velikým;

napoj m", vece, „pitím tvým."

Svatý Prokop: „Jiného pitie nejmám,
než tu vodu, južto pjem sám."

Vzem jisti, srdcem vzdechna,

sv ruku vodu požehná,

podav knz, píti káza.

Napiv se Oldich, otáza:

„Divitt s, že tak šlechetné víno jmá*
na tejto púši; kde je chováš?

Ve mnoze sem zemiech byl,

nikda sem lepšieho nepil."

Tak se bieše tu uinilo,

jako na onej svatb bylo,
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Když na Hstorický dej, jako jest setkáni se knížete 01-

dichfa s poustevníkem sv. Prokopem, navázaly se žasem le-

gendáské výklady a ve známost lidu vešly, hledáno také

místo, kde asi konána byla rozmluva svrchu eených
muž. Ye 13. století ukazovali obecn na klášter, to jest na

mstišt, kde prý z poustevny vznikl monastýr sv. Prokopa.

Pozdji vidlo se nkterým pamatovati na to, že svtec podal
knížeti íši pitné vody ;

i položili djišt památné rozmluvy ke

studánce, která sluje „Vosovka" a prýští se na levém

behu eky nedaleko msteka Sázavy. Pi vzniku mnohých
povsti nebývá ovšem uvažováno, zda okolnosti místní snášejí

se s obsahem dje, ili nic. Také sebe patrnjší odpor jedno-

tlivých kus nepekáží obecnému lidu v osnování povstí.
Poustevnu sv. Prokopa pijímá na pravém behu eky Sázavy
a studánku k poustevn náležitou na levém behu! Nicmén
rádi pipouštíme, že svtec znal „Vosovku" a užíval vody z ní,

když v tch stranách s bratími prací se zabýval.
Jest pak eená studánka zhloubí více než jeden metr

kamenem vroubena, železnou, penosnou mížkou a nádobou

k nabírání vody opatena. O úpravu její pro pohodlí obecenstva

peovali r. 1713 benediktini sázavští nákladem kláštera svého

a za pomoci tehdejšího dkana vlašimského Jana Chmelvody.
Ježto pak voda prokazovala moc léivou, zídili mniši sta-

vení pi studánce, kdež teplé i studené lázn možno bylo
užívati, ij

ješto bieše Hospodin sám

takýže div uinil tam,

když bieše v Kána Galilé,

tu ve vicbu apoštolé.

Téhože divu milému

pójcil Prokopu svatému."

Prameny d. . I. str. 351.

^) Fabricius: Požehnaná památka velikého svta divotvorcesv. Prokopa

(vyd. r. 1764) : „Voda z té studánky pramenitá, istá a erstvá, jest velmi

chutná k pití; a jsouc požehnána od sv. Prokopa, mnohým neduživým a roz-

linými nemocmi obtíženým lidem, kteí ji s dvrností pili, ne tak piroze-

ným minerálním zpsobem jako zázraným psobenímprozásluhysv. Prokopa,

mnohým pravím, byla velmi prospšná a užitená. Nebo skrze pobožné a d-
vrné pití té vody dosáhli mnozí slepí zrak a nemocní zdraví, též i kon-

traktilí, kteí se v ní myli, uzdraveni byli . . . Odkudž také pro vtší zve-

lebení památky tak slavné sv. Prokopa a pro pohodlnos ctitelv láze schváln



Kaple u msteka Sázavy. 73

Poblíž studánky zdvihá se kaple, posvcená památce
sv. Prokopa. Na oltái spatuje píchozi podobu svtcovu

v odni opatském. Po pravé stran umístna jest menši socha

sv. Prokopa v hávu poustevnickem, s kápí na hlav. Drže

v ruce koflík, pohlíží svtec na stranu protjší, kdež postavena
socha knížete Oldicha s toulcem a šípy na plecích. Nápis nad

vchodem do kaple oznamuje, že tu setkal se sv. poustevník
s knížetem Oldichem, naež brzy poátek uinn kláštera sá-

zavského.

Slova nápisu jsou tato:

„Poutnice kesanský, i zastavení,

neb vidíš ped sebou krásné znamení

milosti Boha, jenž jak otec pravý,
k našemu spaseni chrámy staví.

Sem kníže Oldich, pán eský, zabloudil,

kde pramen istý ze zem se proudil.

Poustevníka našel zde nábožného,

Prokopa z Chotoun, muže svatého
;

ten nabrav koflík, kížem požehnal,
Oldich však za dobré víno to seznal.

Proež mu vnoval tuto krajinu,

postavil nádherný klášter v pustinu,
to léta Pán tisícím devátým.
Bu nám Bh milostiv Prokopem svatým!"

Ode dávna bžný jest ve farni osad sázavské obyej, že

o svátek sv. Prokopa, dne 4. ervence, shromažuji se z rána

mnozí vící u studánky „Vosovky", naež vykonavše tu po-

božnost, v prvodu spji k ece a odtud na pravý beh dová-

ženi bývají, aby mohli obcovati službám božim v kláštee sá-

zavském.

K poustevnickému životu sv. Prokopa na Sázav táhnou
se nkteré povsti lidu, jimž chceme tu ješt propjiti slechu.

Když prý svtec vypuzen byv zvdavosti pastý z údoli da-

lejského, ubíral se na poušt sázavskou, vedla ho cesta podle
Dolních Bežan, Štiína a Poíí nad Sázavou, kdež posud spa-

k tomu konci a cíli léta 1750 jest pi té studánce vystavena, které mnozí

jak z duchovního tak i svtského stavu užívali a vinšovaný úinek svého zdraví

sou zkusili." L. c. str. 286 n; 297.
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truji se veliké kameny, na kterých, prý muž boží odpo-
íval. 1)

O tom již svrchu zmínka uinna, kterak název Gertové

brázdy, to jest hluboké a dosti Široké rokle pod vrchem
na východní stran od erných Bud, tak bývá vykládán, ja-

koby sv. Prokop zapáhnuv ábla do pluhu a kižem ho po-

bádaje, rozsedlinu tu vy oral. K výkladu takovému dodává se

že ertovou brázdu sledovati lze až k mstu Kouimi. Kdo
však není nadán z míry velikou obrazivostí, shledá ji patrn
kratší. U ertové brázdy stojí kamenný sloup s obrazem sv*

Prokopa. 2)

Y jeskyni, kdež prý pebýval svtec, bostilo se nemén
než tisíc bs. Nebyla-li povst o bsích starší Prokopa, vznikla

z pesvdení, že i na toho, kdož o samot mešká, tisícerými

útoky, nástrahami a pokušeními doléhá zlý nepítel lidstva.

Sv. Prokop pemáhal lstivého odprce modlitbou, prací a postem
I zvítzil nad ním. Lid pak kladoucí jeskyni v místa nynjší

krypty pod presbytéem farního kostela vypravuje si o tom,

jak sv. poustevník ábla z jeskyn vypudil a etzem

1) Fabricius: Poželiuaná památka; str. 54 n.

^) O ertové brázd píše také Beckovský: „Pi vesnici Chotouni na

jednom pivrší spatuje se jeden kopeek neb vršek, z samé zem jako na

svále udlán a nanesen, jebož hoejší okrouMos 24 a dolejší 82 kroeje ob-

sahuje. O tom vršku jest následující starodávní povs, že když sv. Prokop
v své sázavské jeskyni zlého ducha do rádla zapáhl, s ním od té jeskyn
skrze lesy, skrze roviny, pahrbky, také doliny pímo pes silnici neb vozovou

cestu, kterou se chodí i jede z Prahy do Kolína, až k Chotouni vesnici oral

a na tom pivrší chotounském toho zlého ducha pinutil bláto neb
zem mastnou z toho rádla oškrabati, z které zem ten vršek

tehdáž byl udlán, a který se z silnice pražské podnes spatuje, jemuž okolní

obyvatelé íkají „Homol e." Posledn sv. Prokop toho neistého ducha do

dalekých a velkých pustotin zahnal, sám pak se zase k své jeskyni navrátil."

Poselkyn starých píbh eských; 11. 1. str. 357. Srovn. Pamti Mikuláše

Daiekého z Heslová k r. 1592: „O kterémžto sv. Prokopu divné vci roz-

právjí, zvlášt že by z toho místa, kdež ten klášter stojí, mnoho áblv vy-

hnati, ertem orati a njakého Nmce, kterýž se po smrti jeho na to

opatství vetel, vstav z mrtvých, berlou svou týž sv. Prokop uprati a z té-

hož kláštera vypuditi jml, jakž se o tom in Vita Patrm sieji nachází."

Vydání Rezkova I. str. 349. Balbinova zpráva : „Daemones malos sic in officio

continebat, ut saxa arare cogerentur, cuius laboris daemoniaci hodieque in

petris prope eius antrum supersunt vestigia et ara,tiones, quas
ipse vidi."
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spoutal^) Proto také zobrazován bývá zakladatel kláštera

sázavského, an pravicí drží ábla na etze, a na schodech do

krypty ukazuji se místa, kudy ábla odtud vyhánl.
Na východní stran vrchu zvaného „Bílý kámen" asi

pl hodiny cesty od klášteišt na levém behu eky Sázavy

vyvrá ze zem pramen isté vody, kterému íkají „Rakovka".
Teplota vody jako kištál jasné bývá v let 7^ E.. I k místu

tomu váže se upomínka na sv. Prokopa. Nad pramenem ve

výši asi tí metr spatuje se skála dosti uhlazená, jež dle po-
vsti bývala svtci lžkem, když uondán prací v tch místech

odpoíval. Proto zove se „Lžkem sv. Prokopa". Bezpro-
stední okolí jest jakoby stvoeno pro poustevníka. Proti se-

verním vtrm nastavena vysoká strá, dole tee Sázava a za

ní návrší lesnaté zvané „Krlišt".

Hlava osmá.

Založení kláštera sázarskélio.

Od té doby, kdy setkal se kníže Oldich s poustevníkem
sv. Prokopem a poznav výtené dary ducha i srdce jeho, upímn
si jej zamiloval, nadešel nový obrat v život a psobení muže
božího, K emu odnášely se rozmluvy slovanského mnicha
s panovníkem eským, o tom nadarmo hledáme pouení v le-

topise sázavském ze 12. století. Avšak pokud dovoleno jest
z výsledku souditi o píin, domýšlíme se, že svatý Prokop
všechnu výmluvnost svou na to vynaložil, aby pesvdil kní-

žete o veliké cen ddictví Methodova, o prospšnosti slo-

vanských ád církevních, o možnosti toho, aby liturgie slo-

vanská uchována byla ve hranicích íše eské. "Kníže Oldich

pisvdoval aspo v nkterých kusech vývodm duchovního
rádce svého, a by trvám nehodlal ani zdaleka pomysliti na

potlaení latinských zpsob církevních v zemi, dovolil svatému

Prokopu pokusiti se o zízení aspo jednoho místa, kdež by
slovanští duchovní ukazovali Cechm na dávnou výsadu církve

^) Fabricius : Požehnaná památka ;
str. 132.
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moravské, vedle níž smlo slouženo býti Bohu v jazyce staro-

slovanském.

Ovšem, kdybychom viti mohli životopisci svtcov ze

13. století, bylo by nám za to míti, že založeni slovanského

kláštera na Sázav vj^jednáno hned pi první rozmluv sva-

tého Prokopa s knížetem. „Seber bratí téhož ádu a pito-

.varyš je k sobe!" ukládal prý Oldich svtcovi, i) Avšak starší

a vrohodnjší zpráva osvduje, že píze knížecí poskytla

Prokopovi více morální podpory, než hmotné, ke zízení klá-

šterní celly na Sázav. Letopisec sázavský pronáší se totiž

takto: Od té chvíle, kdy svatý poustevník vyznamenán byl
hodností rádce knížecího, rostla daleko široko po všech místech

povst jeho ctností, rozbíhajíc se emi mnohonásobnými tou

mrou, že na jeho úmysl lidé toho kraje hromadn pinášeli

dary a zbožn poroueli se k jeho modlitbám. On pak pln
ohn lásky, svatého pohostinství pstitel, opatrností slušn o-

zdoben, ryzí v istot, k milosrdenství pokorn naklonný, mír-

ností proslulý, pln pekypující horlivosti u víe hlásáním slova

božího srdce poslucha jako déš v pravý as vylitý svla-

žoval a rádlem uení svého mysli lidské velmi užiten vzd-
lával. Chudé pak s takovou dobrotivou štdrostí, od Boha sob

^) Latinský životopis, v Pramenech d. . I. str. 362. Veršovaná legen-

da eská:

„Znamenav Oldich divy peveliké,

poe to mluviti také :

„Sb okolo sebe bratie viece,

ježto bndú s tob Bohu slúžiece.

Chcu tuto klášter uiniti,

zbožím i ddinami jej nadati."

Svatý Prokop to uslyše,

posta mal chvílu tiše;

co knz Oldich mluví nynie,

vzvdv jeho umyšlenie,
^

poe mu k torna raditi,

by to ráil uiniti

Bohu na est i všem svatým jist,

a jménem svatému Janu Baptisté.

Knz Oldich pije mile radu;

pak svatý Prokop da mu vnadu,

kady by ven z lesa vyjel,

a pak k nmu zase pijel."

Prameny d. . I. str. 351.
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•vrozenou, pijímal a s tak ochotnou a vlídnou pelivostí jim

sloužil, jakoby s Kristem samým obcoval, tak že žebráci a laní

celé té krajiny jeho piinním byli živeni. Spchalo také

k nmu množství vících, kteí toužili po tom srden
odíci se zisk svta a s ním zstávati do konce. Ty
on dobrotiv objímaje, choval jako kvona kuátka svá pod

kídly. 1)

Dobe-li rozumíme slovm letopiscovým, podobala se cella

sázavská spíše osad nkolika poustevník, kteí sloužili lidem

chudým a opuštným, trvám, ve spoleném hospitale Qsvo^

doxíTov^ nrmxstov), nežli sdruženi mnišskému. Zakladatel její užil

tudíž veliké opatrnosti, aby nepotkal se hned v poátcích díla

svého s odporem latinského duchovenstva. Proti špitálním
bratím písného života nemohl ani biskup ani knží jeho ke

správ lidu po venkov zízení nieho namítati. Bylo pak se

nadíti, že ústavu tak prospšnému, jako jest asyl pro lidi po-
tebné pomoci bližních, dopáno bude asem nkterých výsad,

jakož po svdectví djin ped tím i potom astji se piházelo.
Z bratí posluhujících v tak zvaných xenodochiích vzrostl

mnohdy nový ád klášterní a dospl k velikému kvtu. 0-

statn i tvoení se nové klášterní osady nebývalo druhdy tak

zákony a podmínkami vázáno, jako v dobách pozdjších nebo

za dn našich. Svtským panovníkm a velmožm zemskýni

dopávalo se rozsáhlejší svobody pi zakládání nové osady

mnišské, ježto dobe cenn byl význam klášter pro šíení

osvty kesanské v lidu. Co pak zejména benediktin se týe,

podotknouti dlužno, že za 11. století neml k nim práva ani

metropolita ani biskup, v jehož diecési se usadili; nebo veškerá

ehole benediktin byla od r. 748 dokonale vyata ze vše-

liké pravomoci biskup.
Když pak cella sázavská za vedením, sv. Prokopa jevila

se ústavem velmi prospšným a rozšíení hodným, i ítala také

píznivce na dvoe knížecím, pomyšleno záhy nato, aby pro-
mnna byla v klášter. Zakladatel její peoval pedevším
o vzdlání dstojného chrámu. Sebrav prostedky, jakéž mohl,

položil základy ve jménu Pán a vystavl basiliku ke cti

blahoslovené Rodiky boží Panny Marie a sv. Jana

^) Pokraovatel Kosniv (letopisec sázavský), v Pramenech d. c. n.
str. 242.



78 Poátek kláštera sázavského.

Ktitele. Shromáždil pak nkteré bratry, životem

i mravy eholníky, a sjednotiv je ve smýšlení a lásce, dal

jim pravidla mnišská, i ustanovil poádek služeb božích;

sám pak stal se nejmenším mezi nejmenšími. A jak opatrná
a úinlivá byla pilnost ducha jeho a snaha i pelivost, a jakou
ml pekypující dobrotivou lásku k bratím, to vypovdti
zúplna nedovede jazyk sebe výmluvnjší. Tedy kníže Oldich

a panstvo dvorské nejinak než otcem jej nazývali a slušn vy-
nasnažovali se s otcovskou úctou jej milovati. Proež týž kníže

vzav radu s prozetelným vhlasem velmož svých, na tom se

ustanovil, že Prokop má povznesen býti k dstojenství opat-

skému. Aby pak klášter jeho nebyl chudší ostatních, nkteré

vci k poteb klášterské kníže sám opatil, nkteré slíbil,

kteréž potom slušn doplnil. Ale svtec boje se vynášeti sebe

nad jiné, s nejvtším úsilím tiché mysli a pokory své dokonce

se vzpeoval pijmouti hodnost opata, prav, že on jest lovk
nezkušený a nehodný, že nedovede podízeným ukládati po-

slušenství. Boha, jenž sám jediný jest znatel všech vcí skrytých,
za svdka vnitrného pesvdení svého pivádje, i)

NežK pistoupíme k výkladu slov letopiscových, vidí se

nám za potebné pednésti nkterá obecná, pravidla o zaklá-

dání a zpsobu klášter za stedního vku. Tu pedevším initi

jest rozdíl mezi kláštery, které hned z poátku u velikých roz-

mrech byly zizovány a takoka jedním rázem povstaly, a mo-

nastýry, jež z prvotní menší osady asem teprve vyrostly.

A další rozdíl ješt se ukazuje mezi kláštery západních krajin

kesanských a monastýry na východ. Tyto vyvinuly se z bud

poustevnických ve dvou adách proti sob stavných Q.avQa =z

ulika), podle nichž vzdlán byl sborný dm ke konání mod-

liteb, ke slyšení spasitelných napomínek a ke spolenému sto-

lování. Obyvatelm bud v ele stál opat jako vzorný uitel

života asketického. Monastýry takové sluly právem asketeria

{á(Ty.y]rrjQia). K nim obíráno nejradji místo v pustin, aby roz-

jímavý život asketerik nebyl rušen hlukem svta. Západní
mnichové dávaK zprvu také pedek místm pustým; hledali

však nejen ústrani pro sebe, ale i píležitost, aby v krajin
nevzdlané mohli býti okolnímu lidu uiteli vzorného zem-

^) Pokraovatel Eosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. . n. str. 242 n.
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dlsfcvi. Kláštery benediktin zakládané na vršicli i v údolích

ocitaly se záhy uprosted šírých polí a vinic, kterým místo

byly postoupily lesy i moály, vydávajících svdectví o d-

myslu a železné píli tch, kdož nasadili tu rý a sekeru. Úroda

zemská byla pedním pramenem výživy pro mnichy a lidi

chudobné. Ke klášteru náležely tudíž nejprve hospodáské bu-

dovy, kdež ukládáno obili, ovoce, zelenina, len, píce. Yedle

hospodáských stavení byly chlévy pro soumary a krmný do-

bytek, kolny i dílny emeslné, kterých teba jest uzavité

a veejného života vzdálené osad lidské, jako pekárny, lisovny,

pivovary, truhlárny a j. V místnostech tch zabýval se zástup

bratí rznými pracemi, jež konány bu mlky bu za hlasité

modlitby a zpvu. Také opodál dílen a ruchu hospodáského

nebylo místa k zahálce. Nkteí eholníci otáeli se mládeží

a vyuovali ji v pravdách náboženských jakož i v literním

umní; nkteí zápolili dlátem, jiní šttcem, jiní jehlou vyši-

vací, hotovíce umlecká díla, pokud piléhají k životu nábo-

ženskému; nkteí mli péi o chudé a pocestné, jež poteba
vedla k sídlm dobroinnosti, nebo ošetovali nemocné, kteí
z míst bídy a neštstí penášeni bývali do útulných zdí

mnišských. Tak tedy kláštery onoho vku nemohly obejíti se

bez síní školních, dílen umleckých, hospital a nemocnic.

Aby pak neklesal duch sebeobtavosti a lásky k bližnímu,

který z kehkých lidi inil dokonalé eholníky, poteba se

ukazovala opatiti píbytek jejich stánkem božím, kdež by
víra bratí astým obcováním s Bohem v živosti byla uchována,
kdež by konati lze bylo spolenou bohoslužbu prostedkem
modliteb a obti Kristovy ; poteba se ukazovala zíditi sbornou

sí, aby tam ítána byla a výkladu docházela ehole'; poteba
byla spoleného veeadla a spolené sín ke skutkm ka-

jícným. Pi tom, aby podklad byl zachováván k neúnavné in-
nosti ducha, nesmlo zapomenuto býti na podmínky a poža-
davky tlesného života; kuchy, špižírna, dormitá, ambit,

zahrada, studna a koupelna, nasluhující rozumné péi o zdraví,

nescházely nikdy, a vedle zámožnosti nebo chudoby eholního
ustavu vykazovaly rzný stupe jakosti a úpravy. Prodlením
asu ustavil se poádek, v jakém jednotlivé budovy ano i míst-
nosti jejich mly býti skupeny v celek, aby všem úkolm
svrchu eeným dosti se uinilo zpsobem nejvhodnjším.
"V té píin charakteristickým znakem jest tyhranné ná-
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dvoí, obstoupené kolem budovami, které zovou se klausurou.

Severní stranu budov tvoi z pravidla kláštermí chrám, kjehož
jižní stn pistavena jest klenutá chodba, pokraující kolem

nádvoí bez petržení (ambit, ochoz). Ambitem dojíti lze ke

kterékoli komnat v pízemí, jakož i procházeti se v as ne-

pohody živelné. Na jih od prelí kostela vstoupíš hlavními

dvemi do ambitu; hned po pravé ruce jest hovorna pro hosti

(parleatorium) a za ní již v klausue obecnice (calefactorium,

ohívárna, spolená pracovna). Y dalším traktu pízemním
bývá veeadlo (refektá) a kuchy; na východ ke kostelu

pistupuje konventní sí. V hoejším pate prostírá se nad am-

bitem okružní chodba, do níž dvemi ústí veškeré svtnice

v poschodí, i kruchta chrámová. Jest tam zejména knihovna, šatna,

(vestiarium), spolený dormitá nebo v místech jeho komrky
mnich (celly), nemocnice (infirmaria), lékárna, obydlí pro novice.

Také píbytek opatv býval na horní chodb. Z kuchyn v pí-
zemí vychází se na dvr a k hospodáským stavením, které dvr
zastupují, tak že znamenati tu druhý tverec budov, ovšem

nižších než piléhající ke koncm jejich klausura. To vše

bývalo druhdy ješt pevnou a vysokou zdí obehnáno
;
v rozích

jejích zdvíhaly se bašty nebo vže, a hlavní brána i výjezd
na pole byly opevnny jako pi hrazených mstech. Uvnit
hradebních zdí zstávalo místo hbitova a zahrádek. Když hoj-

njším nadáním rozmnožil se dchod kláštera, stavny jsou
mimo klausuru zvláštní budovy pro opata, pro novice, pro

hosti, pro nemocné, nebo aspo domy práv jmenované tvoily
ti strany druhého tverce stavení klášterních, avšak bez ambitu.

Yydávaje se na založení celly sázavské, nemohl sv. Prokop
zvoliti k tomu místo jakékoli, nýbrž ústraní vhodné, vynikající

pírodním pvabem a zdravou polohou. Tak aspo vždy, pokud
možná bylo. inili zakladatelé nových klášter, vedouce péi
o to, aby mnišské sídlo mohlo asem vedle poteby se rozpro-
straniti. Jestliže k poustevn jednotlivcov hodila se strmná

strá, pro osadu nkolika bratí a k pijímání chudých teba

bylo místa širšího a pístupnjšího. Máme tudíž za to, že svtec

zakládaje píbytky pro druhy své, vyhlédl k tomu koninu ny-

njšího klášteišt u sv. Prokopa. Yážíce pak název „erných
Bud" na domcích vkol kláštera utkvlý, soudíme, že pvodní
ustrojeni monastýru sázavského piléhalo ke vzorm klášter
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eckých. Na východní ráz jeho ukazuje také jméno asketerion

(arcisterium), jež pidáváno mu v nejstarším letopise, i)

Nicmén piznati dlužno, že jak vnjší zízení tak vnitní

ústava samostanu toho nachylovaly se hned od poátku
ke zpsobu západního klášternictví, spojujíce totiž

nkterá ustanovení ehole basiliánské s pravidly sv
Benedikta. Na stranu ehole benediktinské ukazují slova

letopiscova: „Uzavel (sv. Prokop) zpsobiti pravidla mnišská

a služby boží vedle píkladu životodárného Otce Bene-

dikta. "2) Nepraví spisovatel, že dal bratím v kláštee eholi

sv. Benedikta, nýbrž na oích maje píklad patriarchy západ-
ního mnišství, ustanovil o sob, co spolenému životu jejich

nejlepším se mu vidlo. Mže tudíž sv. Prokop pokládán býti

nejen zakladatelem kláštera sázavského, nýbrž i pvodcem
nové ehole, která vzdlána jsouc na duchovních potebách
národa eskoslovanského, vyšší snažení jeho mla podporovati
a na prospch národa sama nejlepší ovoce vydávati.

Nadchází otázka, odkud pibral sv. Prokop spole-
níky života klášterního, aby shromáždil je v rodinu

mnišskou. Odpov, aspo njakou, shledáváme ve bhu djin
eských po r. 1029. Nebyl asi Prokop jediným knzem slovan-

ským, jenž po dobytí Moravy objevil se v Cechách a ukrýval
se na samot. Podobný zpsob života vedli také jiní slovanští

duchovní nebo žáci. Majíce styky vzájemné, pišli na zavolanou,

když kynula nadje, že v samostane pízni knížecí chránném
a vhlasem otce Prokopa ízeném dojdou bezpeného útulku.

Krom toho brala nová klášterní osada v Cechách posilu
v údech ze slovanských monastýr v Uhrách, kdež i sám sv.

Prokop v mnišských ádech a písemnictví slovanském nejspíše
se byl utvrdil.

Kostel sázavský poruen byl do ochrany Panny
Marie a sv. Jana Ktitele.^) Slovutného pedchdce Pán

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Vitus . . . arcisterii sni com-

niisit ius regiminis abhatialis Emmerammo." Prameny d. c. II. str. 248. Stedo-
vcí latinští spisovatelé psali z nedovtipu: arcisterium. archisterinm, acyste-

rinm a jinak.

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Monastica fieri moderamina
et mystéria divina iuxta exemplár almifici patris Benedicti constituit." Pra-

meny d. > n. str. 243.

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Basilicam in honoe sanctis-

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 6
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uctívali poustevnici všecli vk jako vzor sebezapíravého života

a pímluvce za následovníky své u Boha. Patrocinium Panny
Marie pamatuje nás na kapli téhož zasvcení, kterouž prý
vzdlal Prokop vedle poustevny své, prve nežli klášter zakládal.

Ostatn hned pipomenouti dlužno, že popedníci sboru svatých :

blahoslavená Matka boží a sv. Jan Ktitel bývali po-

spolu jmenováni, zejména v církvi východní, kdykoli
dala se památka oslaveného Krista Pána. Byl tudíž sborný
chrám sázavský posvcen ke cti Spasitele svta, Panny Marie

a sv. Jana Ktitele
; ^) kdežto pozdji nazýván krateji kostelem

sv. Jana Ktitele. Hned v první zpráv písemné sluje budova

jeho basilikou, to jest velesvatyní slohu románského o tech
lodích. Yedlé svdectví latinského životopisce ze 13. století

ustanovil tvar její sv. Prokop.

Co se tkne doby, kdy zakládán byl klášter sá-

zavský, máme rzná o tom udáni. K tomu ovšem víry pi-
ložiti nelze, co zapsali nkteí pozdní zpravodaji, že sv. Prokop
stal se opatem již r. 1009.2) Kníže Oldich došel trnu v Cechách

simae Dei genitricis Mariae et saucti Joannis Baptistae construxit." Prameny
d. . n. str. 242.

^) Latinský životopis sv. Prokopa: „Vir sanctus dat forniam, ut eccle-

sia in lionore Dei et Domini nostri Jesu Christi et Matris eius virginis Marie

et omnium sauctorum, sul) tytulo sancti Johannis Baptisté fundaretur." Pra-

meny d. c. I. str. 362. Srvn. zprávu o ostatcícli v hlavním oltái u Pokrao-

vatele Kosmova (mnicha sázavského^ k r. 109?>: „Altare super criptam, in quo

continentur reliquiae de sudario Domini, de spinea corona eius, de sepnlchro

eiusdem, de sancta cruce, sanctae Mariae, sancti Johannis Baptistae." Prameny
d. . n. str. 251.

^) Latinský životopis sv Prokopa : „Hec autem ordinacio facta est post

partm h. Virginis gloriose anno Domini MIX*'." Prameny d. . I. str. 362.

eský veršovec jde za latinským vzorem svým :

„Poradiv s s svými pány,

s jinými také zemany,

dlníky v hromadu shluce,

i dosp tiem dielem ruce.

Kehdyž s to dielo skoná

práv do poslednieho shona,

což tu hieše teha koli.

svatého Prokopa opatem vzvoli.

Svatý Prokop chtieše s skrýti,

necht rád opatem hýti;

a knz Oldich i všie bratie
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pozdji, jak víme, o velikonocícli r. 1012. Y letopise Ko-
sinov nebylo pvodn ani zmínky o kláštee sá-

zavském nebo zakladateli jebo. Teprv pozdji do nkterých
rukopis díla Kosmova pipojována zpráva o vzniku tébož klá-

štera a smrti Prokopov. Než ani v tom nevedli sob písai

jednomysln. Jeden pidal k r. 1009: „klášter sv. Prokopa byl

í^aložen," jiní pipsali k r. 1032: „stal se poátek kostela sá-

zavského," jiný položil touž zprávu kr. 1033.1) Kroniká z doby
Karla IV. píjmím Pulkava rozhodl se pro r. 1032.2)

Toho asu byl biskupem pražským Sebí (r. 1030—
1067), bývalý dvorský kaplan knížete Oldicha. Letopisec na-

zývá jej mužem úslužným, který byl v milosti u panovníka
a všechnm se líbil. Od té doby, kdy zasedl na stolici kostela

sv. Víta a ídil duchovenstvo nejen zem eské, ale i Moravy,
brali Nmci knížete Oldicha v podezení, že strojí císai úklady.
Pestal tudíž povolný druhdy vlada nasluhovati politice dvoru

nmeckého a jal se kráeti vlastními cestami. Konrád II. obeslal

jej v ervnu r. 1032 do Meziboru, ale Oldich se nedostavil.

Teprv o nco pozdji pišel za císaem do Vrbna nad Labem,
kdež pisouzena mu vina nevrnosti manské a trest vyhnan-
ství. Vlády v Cechách ujal se Jaromír, jenže asi polovici zem
pustiti musil Betislavovi, knížeti moravskému. O velikono-

cích r. 1034 vyprosili na Konrádovi II. císaová Oisela, mnozí kní-

žata a poustevník Vintý odpuštní Oldichovi, který hned po-
tom chystaje se do Cech, slíbiti musil císai, že polovici kníže-

ctví zstaví bratru svému Jaromírovi. Ale sotva k vlád

dospl, rozlícen jsa bezprávím, jehož od Nmc bylo mu za-

neekacliu až do zajtie,

svatého Prokopa vzvolichu

a poslušenstvie k nmu slbichu.

Stalo se jest to svcenie

ot Syna božieho porozenie
let po tisúci devátého,

pod ciesastviem Jindicha di-uhého."

Prameny d. c. I. str. 352.

1) Prameny d. . II. str. 60, 65.

^) Pulkavova Kronika k r. 1032: „Eodem anno inicium sazaviensis ce-

nobii." Prameny d. . V. str. 39. Neplach hájí zaser. 1038: „Anno 1033 factnm
est initium zazaviensis ecclesiae per primnm ahbatem, nunc s. Procopium,
•chotimensem dynastam."
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kiisiti, slib písežn uinný zrušil, bratra svólio dal oslepiti a

syna ze zem vypudil. Bylo by opt došlo k válce o trn

eský, kdyby Oldich, krátce potom nezemel. Smrt pekvapila jej

nákle pi nemírném požíváni pokrmu, an za stolem sedl, dne

9. listopadu r. 1034.

Yedle djin tuto vypravovaných mohl poátek kláštera

sázavského pipadnouti k r. 1032. Neodporuje tomu ani tehdejší

smýšlení knížete Oldicha, ani povaha nového biskupa Šebíe.

Jak již svrchu jsme povdli, vyata byla tenkráte veškerá

ehole z pravomoci biskup. Exempce taková stala se štítem,

za kterým mohl biskup Sebí proti metropolite svému dobe
se obhájiti. Cella sázavská mla jen krátké trvání, ustupujíc

záhy ped dokonalým klášterem, i) Jestliže tedy r. 1030 setkal

se kníže s Prokopem a poustevny a potom povoliv zámyslm
jeho, schválil založení celly na Sázav, poátek kláštera ta-

mjšího dobe hodí se k r. 1032. Kníže spoluzakladatel pe-
oval také o vno nového domu eholního. Daroval totiž,

k monastýru Prokopovu „eku Sázavu od Milobuze až po je-

skyni, kteráž obecn slula Zákolnice, s lukami a lesem vkol. "
^}

Bylo pak to 'nadání nepíliš veliké a pokud se orné pdy týe,,
i sporné. K další štdrosti naklonil se syn Oldichv statený
kníže Betislav I. (r. 1034—1055).

Pokud živ byl císa Konrád II., nepohnul se nový panovník

eský k váleným podnikm. Za to tím smlejší úmysly pro bu-

doucnost uzrávaly v jeho duši. Vzpomínaje totiž dob Svatoplu-
ka moravského a velikého Boleslava polského, hodlal založiti

nezávislý a mocný stát slovanský, upravený po zpsobe ke-
sanském a národním, jehož církevním a politickým stediskem

chtl míti Prahu. K rozšíení íše eské poskytovaly vhodnou

píležitost rznice v Polsku, kde po smrti knížete Meislava 11..

(r. 1025 — 1034) neuhájil trnu mladý syn jeho Kazimír. Šlechta,

polská povstavši proti panovníku, vypudila jej ze zem, proti

1) PokraovatelKosmv (mnich sázavský) : „Brevi itaque temporis dilapso
interstitio felis: pater Procopius . . . iecit fundamentm in nomine Domini."

Prameny d. . II. str. 242.

2) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavsský) : „Bracizlaus primo quidem
donationem, quam pater suus . . . fecerat, flumen videlicet subterfluens a Mi-

lobiiz usque ad spehmcam, quae vulgo Zacolnica dicitur, cum pratis et silva.

circumiacente; . . . corrohoravit." Prameny d, . II. str. 244.
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šlecht bouili se zemane, nevoliiíci vypovídali poslušenství

pánm, knžstvu na odpor stáli laici : dokonalá anarcliie v zemi

pozývala takoka knížete eského, aby podle píbuzenských
svazk s dynastií tamjší zasáhl do vcí polských. Sotva tedy
zemel císa Konrád II. (f 4. ervna r. 1039), vydal se Betislav

s brannou mocí do Polska. Vojsko jeho dobylo hradu Krakova

a poboilo jej, zmocnilo se i dalších míst pevných, vzalo

Hnzdno, ježto bylo hlavou knížectví, a odvezlo odtud mimo

jiné poklady a nepoetné zajatce i tlo sv. biskupa Vojtcha,
kterého Poláci uctívali jako svtce národního. Jedinou výpra-
vou opanována tém veškerá íše polská. Dne 23. srpna r.

1039 stanul Betislav již zase v podhradí pražském. Jakož pak

pi vynášení sv. Vojtcha z hrobu pojala vojsko eské posvát-

ná báze, a hluboký dojem náboženský znamenán byl pi
všech úastnících, užil kníže za ponuknutím pítomného také

biskupa Sebíe píhodné chvíle, aby pomyslil na petržení n-
kterých nešvar lidu svého jak v život církevním tak i v ob-

cování spoleenském. Pohnul totiž válený zástup Cech k pí-
sežnému slibu, že na píšt výhost dán bude u nich cizoložství,

mnohoženství a vší jiné vilnosti, že pomine znesvcování nedl
a hýení v krmách, z nichž ohavné neesti braly poátek;
naež znal se také lid k trestm za neposlušnost, které kníže

i biskup jemu oznamovali. Ukoniv výpravu, zídil Betislav

poselství do Bíma, žádaje pi papeži Benediktu IX. povýšení
stolice u sv. Víta za arcibiskupství, aby tak sejíti mohlo s po-
savadního úvazku jejího k metropoli mohuské.

Na doslech o tom, jak Cechové pýchají, strojil se proti
nim mladý král nmecký Jindich III. Na podzim r. 1039
vedl již pluky odnc ke Krušným horám. Rozhodováni vále-
nému pedešel zatím Betislav : sliboval, že dostaví se v brzku
ke dvoru královu a vyplní, co by mu uloženo bylo ;

v rukoj-
mí podal syna svého Spytihnva. Ale když král uherský Petr
nabídl se za spojence Cech a zahájil nepátelství proti Bavo-
rm v Eakousích, odstoupil Betislav od slibu a nespchal
oisovat se v Nmcích. Jindich III. vykav do léta r. lOáO,
ze dvou stran chystal potom pohromu na echy. Sasy, vedené
markrabím Ekkardem míšeským a arcibiskupem Bardem mo-
huským poslal od severu, sám pak bral se s vojskem bavor-

ským a Porýany od západu údolím eky Kouby. Záseky vzd-
lané na pomezí, za nimiž stála hotovost eská, kázal obejíti a
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potom z obou stran udeiti cMl na nepítele. Ale poliyby

Yojskajeho na dvé rozdlenélio minuly se asem. Hrab Werner
uinil dne 22. srpna útok ze strany bavorské; než pekvapen
hjY ze zálohj ztratil život i veliké množství lidu. Když pak
druhéko dne vdce vojska, jež záseky obešlo, markrabí Ota

Svinibrodský, objevil se ze strany eské, mohli echové sou-

stediti proti nmu veškerou sílu a porážkou obrátili jej na

útk. "Vojsko nmecké ztratilo pi tom srdce k dalšímu boji.

Severní hotovost pronikla pomezním lesem do zem a podpo-
rována jsouc zradou nkterých Cech, pitrhla až k Mostu,

když došel tu rozkaz královský ke zpátenému pochodu. Jin-

dich III. chtje vykoupiti vzácné zajatce, pivolil k tomu,

aby mladý Spytihnv za rukojmí daný navrácen byl otci. Ale

k jednání o mír, jak Betislav o n usiloval, pohnouti se nedal,

žádaje za úplné podrobení se knížete. O tom tedy zstavena

rozhodnutí zbraním.

V lét r. 1041 optoval král Jindich výpravu proti

Cechm. Na oko vedeno si týmž zpsobem jako pedešle, jenže

zástupy nepátel byly etnjší, poínání jejich opatrnjší, a

k útoku od jihu pobídnut Liutpold, syn markrabte rakouského

Adalberta. Západní oddíl Nmc, jemuž vévodil král, vešel

zatím jinou cestou pes pomezí, nežli echm se ukazovalo,,

a pirazil dne 8. záí k vojsku Ekkardovu, od severu k Praze

se valícímu. Yeliký poet osad eských zalehl popelem ;
i zásoby

úrody na polích zstavené nieny jsou ohnm. Týmž asem

dobyl Liutpold pomezního hradu, jehož jména zpravodaj ne-

poznamenal, a ety lidu rakouského rozbíhaly se za plenem na

jihu eském, V tžké chvíli povolil biskup Sebí a opustil

zrádn knížete. Picházelo mu asi k srdci, aby na soud metro-

polity svého nebyl zbaven biskupství, až vítzství skloní se

k Nmcm; proež vydal se v as do ležení jejich prosit za

odpuštní. Brzy potom jednáno k prosb knížete Betislava ve

stanu královském ped Prahou o výminkách míru. Kníže eský
slíbiti musil s písahou a dostateným rukojemstvím, že v krátké

lht pijde do Rezna a poddá se králi, že zaplatí osm tisíc

hiven stíbra na útraty válené a propustí všechny zajatce
z výpravy polské.

Po trnácti dnech (v íjnu roku 1041) konalo se obadné
smíení ve hlavním mst vévodství Bavorského. Sed na krá-

lovském trn Jindich, tehdáž sotva 241etýj pijímal knížete-
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boliatýra, jenž prý bos a v kajicném odvu poklekl ped ním

a za pímluvy kolem stojících pán prosil za milost. A dožádav

se jí, vykonal písabu manské vrnosti, i sliboval, že nikdy
více nebude dobývati zemí, jež by náležely králi. Jindich,

zstavil pak i Slezsko v rukou jeho a slevil mu polovici umlu-

vené náhrady. Kníže Betislav I. in další pokání za sebe

i biskupa Šebíe, že o své újm zmocnili se sv. tel a ko-

stelních poklad v Polsku, naplnil rozkaz papeže Benedikta IX.

a zbudoval pekrásný chrám k poctivosti sv. "Václava ve Staré

Boleslavi, kdež i sbor knžstva k vedení služeb božích byl

osazen.

Knížete Betislava ^^okládati dlužno za druhého spolu-
zakladatele kláštera sázavského. Rozchází se toliko

o as, kdy píze svou Prokopovi a eholnímu ústavu jeho

patrnji osvdil. Všichni novjší djezpytci na tom trvají, že

stalo se to záhy po smrti otce jeho, knížete Oldicha; ježto

však uvili Kosmovi, to jest nepravdivému udání jeho, jakoby
Oldich teprve r. 1037 se životem se rozlouil, i) kladou pod-

poru Betislavovou na dokonání kláštera sázavského k r. 1038.

Vedle jisté zprávy souasných letopisc zemel kníže Oldich
na sklonku r. 1034. Jestliže tedy setrváme pi mínní eených
djezpytc, že hned po smrti jeho ujal se Betislav monastýru

sázavského, bude nám štdrost nového knížete poítati k r. 1035.

Ostatn pvodní vypravování o tom ukazuje na delší lhtu,
nežli jest doba jednoho roku. Letopisec sázavský let neudávaje,

zpravuje nás takto : 2)

Po smrti knížete Oldicha obdržel panství v zemi Be-
tislav, syn jeho, kterýž jsa milovníkem náboženského vzdlání,
dílo kláštera sázavského, jež otec jeho zstavil nedokonané, se

vší pelivou pili uzavel ke konci pivésti. K"ebo když slyšel

O Kosmv Letopis k r. 1037: „Eodem anno V Idus Novembris dus.

Oudalricus linquens terrena captat coelestia regna
"
Prameny d. c. II. str. 65.

Avšak srovn. týž letopis k roku 1039 (v knize druhé pozdji vydané) : „Dux
Bracizlaus quarto anno sxii ducatus ... intrat terram Poloniae." Prameny
d. . n. str. 70. jSouasné prameny historické (Annales altahenses, hildeshei-

menses) oMašojí urit úmrtí Oldichovo a okolnosti jeho k r. 1034. Yedle-

zprávy letopis altaišských pijímal Betislav knížectví eské v léno od Kon-
ráda II. v lété r. 1035 a hned potom pomáhal císai bojovati proti Luticm.

*) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), Pramenech d, . 11^

str. 243 n.
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o svatém smýšleni muže božilio Prokopa, i) náramným plesem,

více, než by kdo uvil, s velmoži svými se zaradoval,
a s upímnou žádosti poroueje se do modliteb jébo, vzal jej

stranou a napomínal, aby infuli opatskou pijal. Potom po druhé

u pítomnosti všebo dvorského panstva dobrými dvody naléhal

na nj, že chtj nechtj správu pastýského . úadu pijmouti
musí. Ale muž boží setrvávaje na svém, jakoby dokonce toho

byl nehoden, nikterak nedával se pohnouti, aby knížeti uinil

po vli. Než božímu ízení kdož mohl by se protiviti? Pe-
možen byv pece neustálými prosbami a vším laskavým napo-

mínáním, i pívtivostí velmož, násiln zízen jest za opata.

Po vykonání tedy slavného povýšení kníže Betislav pedn
z knížecí moci ztvrdil darování, kteréž byl otec jeho
uinil témuž otci ješt ped pijetím opatství, totiž eku te-

koucí od Milobuze až k jeskyni, ježto obecn sluje Zákolnice,

^) Velmi široce vypravuje o tom veršovaná legenda eská:

„Sta se pohiecliu tch. asóv,
knz Oldich ume, vložichu jej v rov,

a ne tak kláštera ješe bieše do inil,

jakž svatému Prokopu slhil,

A ješe to miesto chudé bylo,

a opatství potvrzeno nebylo.

Proto svatý Prokop i bratie jeho

. chváliec Tvorce nebeského,

nkdy po klášteru s pochováchu
a nkdy po pši pebýváchu.
Ale slyš, co s potom sta!

Knz Becislav, jeho syn, vsta,

cš na stolec svého otce,

i by knzem eským v tom roce.

Ten Boha velmi milováše

a svého otce skutkóv následováše.

Když jemu co povdchu,
ješto ot jeho otce vdchu,
to pevelmi rád slyšieše,

a pro jeho dušu mile plnieše.

A když to dobe uzechu,
o svatém Prokopu jemu povdchu,
kc: „Knze, ra to vdti,
co chcu tob o nm povdti.

Byl jest najprvo pústenníkem,

potom byl tvého otce zpovdníkem,
a jest ti muž svatých inóv
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s lukami a s lesem vkol; potom také když na to darováni

nápad inili ddinníci a pokoušeli se bezprávn k svému právu

je potálinouti, nechtje otcovského naízení rušiti, proti tomu

se postavil, pi rozsoudil a témuž otci Prokopovi všechen užitek

z vody a z lesa v tch mezích zpt daroval, pole pak a luka

z obou stran vedle ležící pod svdectvím a potvrzením syna
svého Vratislava a velmož svých za cenu šesti set penz vy-

koupil a opatu Prokopovi písmem i ped svdky dle práva

zpt postoupil. Konen také ze své vlastni štdrosti zemi
která jest tudíž až k lesu Strnovníku, i také ves Skram-

níky a jedno jezero a devné pístrojí k lovení ryb
koupené za sto penz témuž opatovi a nástupcm jeho pro
blaho duše své k vnému držení odevzdal.

Pohíchu zanikly místní názvy, kterými ureny jsou meze

pozemk, darovaných hned zprvu ke klášteru sázavskému, tak

že nelze nám rozsah jejich zevrubnji ustanoviti. To však z po-

pisu jest patrno, že pvodní zemský statek monastýru
prostíral se vkol kláštera samého na obou bezích

eky Sázavy, dosahoval až ke hranicím nejbližších vsí a vy-
kazoval nejvíce pdy lesem zakryté. Než i nco luk a polí

a iní pemnoho divóv.

Mnoho jest tvój otec jemu sluboval,

až jemu i klášter dlal.

Pohiechu, zatiem se rozstonal,

a pro smrt jeho nedokonal.

Eád tomu knz Becislav bieše,

což o svatém Prokope slyšieše.

y div s mnozí vzradovachu,

najlepší s v hromadu sebrachu.

S nimiž s poe knz tázati,

cht svého otce zádusie skonati,

ka jim: „Páni, rate mn k tomu,

abych pomohl svatého Prokopa domu.

Eád bych uinil tu satek,

neb jest mého otce poátek."
Y hromadu s páni sebrachu,

tu radu knz Becislavovi dachu:

„Dokonaj svého otce zádušie,

to tob najlépe slušie."

Knz to velmi rád uini,
svého otce žádost splni."

Prameny d. . I. str. 354.
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k nmu náleželo, jež staly se pedmtem sporného jednáni.
Kníže Oldicli nedal totiž objeti a osvditi hranice
darovaného Újezdu, jakož dalo se z práva od úadník
k tomu zízených u pítomnosti sousedních zeman, ddinnik
a obyvatel venkovských. Když pak mnichové jali se vzdlá-

vati darované pozemky, vstupovali jim v cestu ddiní držitelé

statk v nejbližších vsích, kouce, že orná pda a louky jejich

jsou. K lesm a ece nemohli se ddinníci táhnouti, nebot ty

byly bez odporu majetkem knížecím. Na soud zemském dáno

za právo ddinníkm; naež kníže Betislav nechtje rušiti

otcovského darování, vykoupil pole a luky za 600 denár
a pivtlil je navždy ke klášteru sázavskému. Mimo to roz-

šíil dar otcovský kusem zem, vsi Skramníky, rybníkem
a devným pístrojím k lapání ryb, jež byl poídil za

sto denár. Nkteí mají za to, že mínn tu rybník u Dobi-
chova eený „Na domku."

"Vedle udání pozdních kroniká úastnil se Betislav I.

svceni klášterní basiliky na Sázav r. 1035 a skládaje pi tom

na oltá listiny své nadaní, takto prý promlouval ke svatému

Prokopovi a eholním bratím jeho: „Ote, poctivý Prokope,
a bratí ádu sv. Benedikta! Yám dávám, i vašim budoucím,

všecky tyto listy mými peetmi utvrzené a te je na oltá

kladu blahoslavené Panny Marie, abyste je odtud ve své ruce

pijali a všecka zboží v nich napsaná, ode mne vám daná,

drželi, jich užívali, vy, i vaši budoucí, až na vky. Jestliže

by pak kdo této mé vám uinné milosti na odpor býti chtl

a vám toho zboží bu i na díle aneb všecko odníti a sob osobití

chtl aneb osobil a je držel : takový aby upadl v hnv boží aPán
Bh aby jej slepotou a chudobou trestal, tak aby nedostatek

na zdraví on i jeho rod trpl dotud, dokudž by neuznal Pána

Boha svého a jemu jeho zboží ode mne nadaného zase nedal

a nenavrátil." K tomu biskup Sebí odpovídal slovem „Amen." i)

Pramenem kronikáského líení byl tuším starý obraz
v kláštee sázavském na omítce zhotovený, kterým tak

pípadn pedstavovala se štdrost knížete Betislava. Pekav
pohromy z války husitské, poškozen byl eený obraz požárem
roku 1746. Nejmenovaný mnich poídil kopii jeho na plátn,

jenže sv. Prokopa a za ním stojící bratry uvedl v rouše bene-

^) Hájkova Kronika kr. 1035. Srovnej Dobnerovy Annales; V. str. 195n,
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diktin, jaké bývalo v 18. století. Na listin, kterou knize Be-
tislav rukou drží, poznamenal slova: „Si vero aliquis huic

meae vobis collatae gratiae contrarius esse vellet et iiaec bona

sivé in parte sivé in toto adimeret et sibi adscriberet eaque

teneret, is in iram incidat divinam, et Deus caecitate et pau-

pertate illum puniat ita, ut babeat defectum sanitatis tamipse

quam eius progenies, itemque defectum bonorum tam ipse

quam eius progenies tamdiu, quamdiu non agnoscet Deum
suum et ipsi sua bona a me tibi coUata nonrestituet". Znalcm
neteba pipomínati, že slova ta jsou pekladem z eštiny
a daleko uchylují se od formulí kletby, kterou listiny stedo-

vké bývaly opatovány. ISía starém obraze bychom jich ne-

hledali.

Snímek klášterního obrazu ochrauje se posud na fae
sázavské. Na dolním okraji jeho udána jsou v chronostichách

léta založení, dostavní, vyvrácení, znovuzízení, spálení a obno-

veni kláštera svatého Prokopa, i) Duchovní správce sázavský
P. Václav Martinek koupil roku 1785 eený snímek a daroval

jej k farnímu domu, jakož svdí poslední nápis: „Levato pe-
nitus monasterio 1785 4. Novembris icon haec a Y. P. Yenc.

Martinek, loci curato, empta et hujatae parochiae legata est."

Hlava devátá.

Slovanská liturgie.

K tomu, co povdli jsme svrchu o duchovenstvu slovan-

ském, druží se pirozen pojednání o slovanské liturgii, které

sv. Prokop nového kvtu zjednati chtl prostedkem kláštera

sázavského. První zmínka o liturgii slovanské zavírá se v list

papeže Hadriana II. z r. 869. Povoluje totiž prosbám knížat

zemských: Rostislava na Morav, Svatopluka na Slovensku
a Kocela v Pannonii, dopouštl týž sv. Otec, aby nove po-

svcený biskup pro Slovany sv. Method i knží jeho k tomu

zpsobilí slavili ob mše svaté jazykem slovanským,

^) Bieuenberg: Sazawa oder S. Prokop; str. 85 n.
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„jakož jest filosof Konstantin zaal s boží milostí a za pí-
mluvou sv. Klementa... Ten pak jediný zacliovávjte obyej,

aby o mši prve etli (knží) epištolu a evangelium
latinsky a potom slovansky, aby se naplnilo slovo písma :

Chvalte Hospodina všiclini národové! a jinde: Všicbni mluvili

rozlinými jazyky veliké skutky boží, jakož Duch svatý dával

jim vymlouvati."!)
Slova papežského listu spoléhala asi na obšírnjší výklad

ústní a proto zejmá byla jak sv. Methodovi tak i knížatm,

kterým svdilo pipsání apoštolské. Ti všichni znali zpsob
a ád, jakým konati bylo liturgii slovanskou. Ale nám, ne-

majícím než struné znní listu papežského, za tžko pichází
rozhodnouti v jistot o tom, kterak vedena byla eená liturgie.

Podobá se ovšem vedle pirozeného výkladu slov, že námstek

apoštolský sv. Hadrian dovoloval slovanským knžím pi
obadech mše svaté, jak posud bžný jsou v církvi

západní, užívati jazyka slovanského. Pi tom k pocti-

vosti církevní eoi latinské mla epištola a evangelium nejprv

latinsky a potom teprve slovansky býti pednášena.

Takový zpsob slovanské liturgie v zemích eskoslovan-

ských potvrzuje se pedevším nkterými pozstatky mešních
knih. Jak známo z djin církevních, neužívalo se v prvním
tisíciletí Isestanského vku toliko jedné knihy ke slavení mše

svaté, nýbrž vtšího potu knih rzných. Zmínka o pozstatcích
mešních knih slovanských toho vyhledává, abychom zejména
uvedli starobylé knihy, jichž teba bylo ke konání mešní liturgie.

1. Sakramentá zavíral v sob ástky mše svaté, jež šlovou:

„coUecta, secreta, praefatio, postcommunio, canon." 2. Lek-
tioná obsahoval epištoly a evangelia. 3. V knize „capitu-
lare" podán byl seznam slov, kterými poínají se, i koní ve-

škeré perikopy. 4. Antifoná zdržoval v sob ástky mše

svaté, eené „introitus, graduale, tractus, offertorium com-
munio." 5. „Libri troponarii et sequentionales" mly
obsahem dodatky k introitu, k „sanctus" atd. (tropy) a sekvence.

Ze slovanského sakramentáe, v nmž patma jest re-

cense eskoslovanská, zachoval se nám tak zvaný zlomek ki-

1) List papeže Hadriana II. z r. 869: „Han autem unam servate con-

suetudinem, ut in missa primm legatur epištola et evangelium lingua romana,

postmodum slavica." Erbenova Kegesta; . 35, str. 15.
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jevský glagolsky psaný. Jest to sedm list malé osmerky
o jednom sloupci písma na stránce (22 ádk), s nadpisy er-

venými. R. 1842 poslal je arcliimandrita Antonín z Jerusalema

darem duchovni akademii v Kijev, kdež posud se ockraují.
Krom první stránky rukopisu pozdji zhotovené obsahuje zlomek

kijevský mešní officium (collecta, secreta, praeíatio, post-

communio) o svátek sv. Klementa .(dne 23. listopadu), o svátek

sv. relicity (téhož dne, avšak bez preface\ šestera mší všedních,

o svátek svatých muenník (bez preface), o svátek všech ne-

beských sil (bez preface, avšak s dvma modlitbami „postcom-

munio"); celkem tedy 38 krátkých modliteb, jež jsou pe-
kladem latinského sakramentáe.

Na starobylost zlomku kijevskeho ukazují již zevn jeho
formuláe zvláštních prefací. Bylo totiž až do 10. století litar- ^

gickým pedpisem, aby pi každé mši svaté zvláštní, pípadná
preface byla prozpvována. Jen málokterá mše mívala prefaci

spolenou se dnem nebo svátkem jiným, kdežto nkteré svá-

teni služby boží nkolik rzných prefací vykazovaly. Y sakra-

mentái gregoriánském shledává se do 150 rozliných prefací.

Teprve v 10. a 11. století omezen byl poet prefací, a porueno
užívati k nim toliko devatera rzných pedloh. Ježto pak
zlomek kijevský íd se starším zpsobem, podává tém
ke každé mši svaté zvláštní prefaci, nelze onm jinak souditi,

nežli že hotoven byl pekladem z latiny ped 11. sto-

letím.

Tomu svdí i jiné okolnosti a známky spisu samého.

Písmem adí se zlomek kijevský ke starým památkám glagol-

ským. Pravopis jeho, soud po nkterých zvláštnostech, týž

jest jako v nejstarších a nejlepších rukopisech glagolských
a kyrillských z 11. a 12. století. Jazyk jeho staroslovnský

prostupují tvary, slova a rení (ku p. papež, oplat (hostia, jinde

prosfora), mša (jinde služba, liturgia), prositi (jinde moliti),

zákonnik (jinde archierej), církve (jinde crkve), andl (jinde

angel) a
j,), jichž domovinou byla pda moravsko -pannonská.

Tam pak kvetla literatura slovanská nejdíve, to jest za života

sv. Konstantina a bratra jeho, arcibiskupa sv. Methoda. Zá-

rove potkáváme se ve zlomku kijevském, šetíce jazyka jeho,
se zvukoslovnými úkazy, jež vlastníjsou mluv eskoslovanské.
Z toho zase zavírati lze, že glagolsky sakramentá, ze

kterého pepisem zbývají nám listy kijevské, poizován byl
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v oblasti jazyka esko-moravsko-slovenskélio na konci

9. století nebo o málo pozdji, i)

Téhož obsabu jako listy kijevské jest tak zvaný zlomek

vídenský. Slovem tím oznaují se dva listy pergamenové,
malé osmerky, glagolsky psané, jež nedávno ješt okovány

byly v knihovn státní vysoké školy technické ve Vídni, naež

peneseny jsou do c, k. dvorní bibliotéky tamže. Zavírají pak
v sob následující kusy mešního sakramentáe: sekretu

a modlitbu „postcommunio" první obecné mše (mšía) o svatých

apoštolech (commune apostolorum) ;
sbornou modlitbu (collecta),

sekretu, prefaci a modlitbu „postcommunio" druhé obecné mše
o sv. apoštolech ;

sbornou modlitbu a poukaz k epištole (kterou

vyhledati bylo v lektionái) o mši jednoho apoštola (commune
de natali unius apostoli) : celkem tudíž sedm krátkých mod-
liteb, jež jsou pekladem z latinského sakramentáe,
jak bžný býval ped 11. stoletím. Avšak povahou jazyka
liší se zlomek vídenský od list kijevských. Kdežto v tchto

jeví se malá obmna staroslovnŠtiny vlivem eskoslovanského

spracování, listy vídenské vykazují již pokroilejší redakci

chrvatskou, jsouce takoka na pechodu z glagolských památek
pvodu pannonsko-bulharského k obyejným glagolským textm,

jež vznikly na pd chrvatské. Uenci kladou sepsání jejich ke

12. století. 2) Jsou tudíž o sto i více let mladší zlomku kijevského.

Kdyby nebylo jiných památek po slovanské liturgii v Ce-

chách krom zlomk tuto popsaných, mohli bychom za to míti,

že pvodem svatých bratí solunských zavedena byla staro-

slovanská e k obadm ímského zpsobu a tak slouženo Bohu
u nás a v celé íši velkomoravské. Avšak jak nkteré zmínky
historické tak i písemné pozstatky tomu svdí, že v zemích

eskoslovanských vedena byla liturgie také obadem
církve ecké. Z mešních knih, kterých k tomu užíváno, ne-

došla nás posud ani ásteka; za to ochránilo se dvé list,
at tak díme, breviáe staroslovanského, k nmuž pedloha

poizována jest pekladem z textu eckého. R. 1855 pipadl na

1) Kolá: O hlaholském zlomku kyjevském, v asopise esk. musea,

1878; str. 330 nn.

2) Jagi: Glagolitica. Wiirdigung neuentdeckter Fragmente. Denk-

schriften der kais. Akademie der Wissenschaften inWien; j)hilos.-hist. Classe ;

sv. xxxvni.
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n professor Hofler v knihovn metropolitní kapitoly pražské,

an ohledávaje latinský rukopis bible (tak zvaný Praxapostol)

asi z 11. století, spatil na zadní desce jeho uvnit upevnné
pergameny s písmem glagolským. Prve, nežli vypravíme obsah

a ráz eených list, poteba se ukazuje jmenovati knihy,

kterých užívali a na mnoze posud užívají duchovníci východní

církve, konajíce modlitbu hodinek knžských. Jinak nebylo by
možno srozumti rzn zvaným modlitbám azpvm dležitých
zlomk pražských.

Sborné officium u ek obírá se (nebo skládáno bývá)
z jedenácti rzných knih. 1. Horologium {(iooKÓyinv^ asoslov)

zdržuje v sob : a) pravidelné žalmy a modlitby denních ho-

dinek pro celý rok církevní
; t) kalendá, poínající se dnem

1. záí, k nmuž pipojeny jsoutroparie a kontakie svátk nebo

svatých ; c) rzné modlitby a troparie pro posvátné doby a svátky.

Tropariemi {roonáoia) slují hesla antifonám podobná, jež zpvem
pednášejí stídav dva chory. Kontakie (xovráxici) jsou struné

hymny, kterými tlumoen bývá význam svátk nebo pochvala

svatých,
2. Psalterion

(i/^cJ.ríjoíOí', psaltir, žaltá) obsahuje sbírku

žalm Davidových, rozdlenou ve dvacet kus {y.a&írrfiata =: se-

dni), z nichž každý dlí se ve ti ástky (/rzáasig
= stáni). Na

konci „stání" pronášena bývá menši doxologie (Gloria Pati)

stojmo, naež recituje knz píslušné troparion a íká modlitbu.

Za posledním „sedním" (o osmi žalmech, to jest 143.—150.)

uvedeny jsou zpvy (cantica) Starého i Nového zákona.

3. Oktoich {oxrcórjxog, osmihlasník) zavírá v sob rzné

troparie a kanóny na osmerý hlasy. Kanónem (y.rcrcóv) zove se

zvlášt upravená ada zpv {códai) na oslavu tajemství sváte-

ního nebo svtce, jehož památný den pipadá. Úplný kanón
skládá se z devíti oddíl, z nichž každý zahájen jest irmem

(fo^o^-, ada), udávajícím melodii pro troparion, které hned ná-

sleduje. Po tetím oddíle uvedena jest struná modlitba (ezrav?}^-)

o dvou pímluvách, k nimž cho odpovídá slovy : Kyrie eleison.

Devatero svrchu eených oddíl dlí se tím na tré. Poslední

troparion odnáší se z pravidla k Pann Marii (Osoróxiov), V ok-

toichu zapsány jsou kanóny toliko pro všední dny téhodne.

4. Mineje (firjvcda) vykazují ve dvanácti svazcích vedle

msíc spoádaných struné djiny svátk a životopisy svatých,
jakož i rubriky a troparie. Také kanóny nehybných svátk



9 6 Knihy sborného officia.

jsou pipojeny. Sváteni stati z mineji vyaté a nejpilnjšími
rubrikami doložené bývají obsahem zvláštní knihy, jenž slov

anthologion (aTOoXóyiov).

5. Synaxarie ((xvva^áQicc^ collectio mensium) podávají

skrácený sice, ale úplný výtah z mineji. Podobají se ímskému

martyrologiu, jenže pochvalné zmínky o svatých a vypsání
svátk obšírnji jsou vedeny.

6. Triodion {xQiádiov^ tripsnec) obsahuje služby boží

od nedle devítníku až do bílé soboty, zejména kanóny a hymny,
jež pro ten as vykazují toliko po tech zpvech {^^ai). Podle

starosrbských knih sáhá triodion od poátku velikého postu až

do kvtné nedle.

7. Pentekostarion (TrsvzrjxocTráQiov) jest pokraování
triodia od veliké noci až do první nedle po sv. Duchu.

8. Evangeliarion {svayyshaQiov, evangeliá) zavírá

v sob tvero svatých evangelií a návod (svayyshatáQiov^ evange-

listá), kterak vyhledati jest píslušné evangelium k nedlní

jitní pobožnosti.
9. Typikon (rvTzixóv^ ustav) obsahuje stanovy (rubriky)

toho, co každého dne jest se modliti. Mimo to udává svátky
a dni postní. Také zvláštní modlitby jitních služeb na rozliné

svátky uvedeny jsou v typiku.
10. Apoštol {ártócTToloq) jest sbírka knih Nového zákona

krom tvera svatých evangelií. Zdržuje v sob tudíž Skutky

apoštolské, listy sv. Pavla, listy katolické a zjeveni sv. Jana.

11. Anagnosmata (avayvá a[lara^ tení) jest kniha í-

taných kus (lectiones) ze Starého zákona.

Na jednom list zlomk pražských napsána jest ástka
officia, jak konáno bylo v církvi ecké na den velikého

pátku. Jest to zejména sklonek jednoho kusu žalm (viz svrchu :

Psalterion) a poátek zpv, které po žalmech byly pednášeny.
Písa náš udav nejprve antifonu (antifon 3.), žalm (psalm 21.)

a tóninu jeho (glas 6.), vypsal potom další text antifony (tro-

parion, responsorium, otplo): Obešli mne jako psi mnozí atd.

Podobn vedl si pi dvou následujících žalmech. Ke zpvm
hned za tím položeným dány jsou dva nadpisy: sdidlna (vky-

rillských rukopisech: sedálna —
y.á&i(yna\ druhý blaženna

(fiaxaoiafióg). Také pi nich oznauji se íslem tóniny (glasy).

Troparie a sedálna obsahují výitky, jež umírající Spasitel iní

svým nepátelm, zejména zrádci Jidášovi. Blažennajest hymnus
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O kíži Kristov, vyznívající prosbou: Pomni nás, Spasiteli, až

pijdeš v království své! Ped koncem druhé strofy pestává

rukopis, vykazující na každé stránce 34 ádky. Nadpisy zho-

toveny jsou ervenou barvou, text ernou. Yše to poízeno

pekladem z etiny, z knihy Triodia (viz svrchu), jakož do-

ložiti lze srovnáním s liturgickými spisy eckými. Pvodní

text ecký k prvnímu tropariu složil hymnolog sv. Kosma,

biskup v Majum u G-azy (f r. 781). Tetí troparion skoro celé

pejato z písma svatého (40. žalm). Ostatní texty shledávají se

i v obecném, posud bžném Triodiu.

Druhý list zlomk pražských popsán jest staroslovanským

pekladem desíti svtilen. O vyplnní jeho dlili se dva

písai: jeden z nich zhotovil první stranu o 27 ádcích, jiný

druhou stránku o 29 ádcích. Svtlinou pojmenovali strunou

píse, jež pednášena bývá po devátém zpvu kanónu (viz

svrchu: Oktoich) a vzhledem k pipadajícímu práv východu
slunce (o jitní pobožnosti, oqO-ov xal aoa TtQcórri) obsahovala pii-

vodn prosbu za duchovní osvícení {(fcoraycoyixóvj svtlina) nebo

touhu po seslání Ducha svatého {b^anoarmlániov). Rukopis náš

zavírá v sob mimo neitelný 1. zpv následující svtilny :

2. na stedu po tvrté nedli velikononí (fiEcronBvzrjxoíJtrj), 3. na

Promnní Pán (dne 6. srpna), 4. na nedli Všech svatých

(první po svatém Duchu), 5. na nedli šestou po velikonocích,

6. o Nanebevstoupení Pán, 7. na hod boží svatodušní, 8. o na-

rození sv. Jana Kititele (dne 24. ervna), 9. na den sv. Petra

a Pavla (dne 28. ervna), 10. o Nanebevzetí Panny Marie (dne
15. srpna). Svtilny zlomku pražského jsou pekladem
z eckých liturgických knih, a to staršího zpsobu,
kdy zpvy takové strunji byly vedeny než potom, poínajíc
od 10. století. Avšak, jak nejedná okolnost svdí, nebyl list

náš ástkou obadoslovné knihy, nýbrž blanou pergamenu,
na níž cviili se žáci ve psaní. K tomu konci smyto starší

písmo glagolské a psáno znovu (palimpsest) toliko ernou
barvou. Svtilny obírány man, bez ohledání se na postup roku
církevního nebo druhy svátk jeho. Nepoznamenány ani tó-

niny ani ástky officia, pokud druží se ke svtlinám. Než pes
to ukazuje druhý list na církevní knihy staroslovanské, z nichž
kratší zpvy ve škole byly opisovány.

Velmi závažná jest pro pedmt náš jistota, že zlomky
pražské vykazují tvary slov, ze kterých oit na jevo jde, že

Dr. Krásí, Sv. Prokop. 7
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oba listy psány jsou od Ceclioslovan na území mo-

ravsko-pannonském. Potkávámeí se v nicL. skoro se všemi

elnjšími známkami, kterými jazyk eskoslovanský rozeznává

se od staroslovanského (srv. modlitva, jinde molitva; sdidlna,

jinde sdilna; zemie, jinde zemHe; rožstvo (rození), jinde
roždstvo a j.). Pravopis obou list jest stejn neustálený, písmo
tí písa sob velmi podobné; což jest nám aspo svdectvím,
že vše psáno v dob ne píliš rozlehlé. Šafaík klade pvod
zlomk pražských ped r. 950. ^) Novjší badatelé zakládajíce

se tím, že církevní poesie ecká vtlena byla v soustavu obadu
slovanskéh.0 teprve ke konci 10. století, odkazují sepsání e-

ených zlomk k dob ponkud mladší. Jistjší nežli as vzniku

jest ráz List našich jakožto pomcek ke konání služeb
božích obadem východním.

Osvdivše zatím, že v oblasti moravsko-pannonské vedena

byla dvojí slovanská liturgie, pistupujeme zase k histo-

rickému líení toho, jaké osudy mla nová bohoslužba za ži-

vota sv. Methoda. Papež Hadrian II. propouštje z íma bi-

kupa Slovanm posvceného s družinou knží a žák r. 869,

dal jemu pochvalné listy ke Kocelovi, Rostislavovi a Svato-

plukovi, kterými výslovn se pipomínalo, že krajiny knížat

tch podle duchovenstva náležejí bezprostedn ke správ sto-

lice ímské, a ona tudíž pastýe jim zizujíc, dovoluje, aby

služby boží konal i konati dal jazykem slovanským, Sv. Method

pomeškav nkterý as v Pannonii, jal se tam nejprve vedle

listu Hadrianova provozovati plnou moc svou. Než sotva roze-

zvuel se hlahol slovanské ei ke cti boží pi oltái, úžas

a rozhoeni pojalo duchovníky salzburské pro novotu tak

neslýchanou. Zástupce arcibiskupa Adalvína pi dvoe Koce-

lov arciknz Richbald znamenav, kterak odvrací se lid od

latinských, služeb božích a ke slovanským chvátá, pospíšil se

žalobou do Salzburku. Brzy potom návodem metropolity ta-

mjšího a suffi-agán jeho zajat byl sv. Method a pl tetího

léta držán u vazb v Nmcích. 2)

1) H()fler-Šafaík: Glagolitische Fragmente; str. 61.

2) Jak smýšleli bavorští biskupové o Metbodovi, o tom svdí slova

spisu jejicb z r. 873: „Quidam Graecus Metbodius nomine noviter inventis

sclavinis litteris linguam latuam doctrinamque romanam*atque litteras aucto-

rales latinas pbilosopbice superducens, villescere fecit cuncto populo ex parte
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Na stolici sv. Petra v Éim dosedl r. 872 papež Jan YIII.,

dstojný nástupce námstka Eóistova Hadriana 11. K nmu
tedy utíkal se vznný biskup slovanský mnohými listy a po-

dáními, jež nepátelé jeho zachycovali, až konen povedlo se

mu pece zpraviti sv. Otce o neslýchaném píkoí. Nemeškav,
naizoval papež Jan arcibiskupovi salzburskému, abyMethoda,
bratra jeho, uvedl do Pannonie, z niž proti právu byl vytisknut.

Že pak arcibiskup se zdráhal, vypraven byl z Eíma r. 873

zvláštní vyslanec papežský Pavel, biskup jakinský, do Ger-

manie, aby pemohl odpor biskup bavorských, vytrhl z rukou

jejich Methoda a provodil jej ke Svatoplukovi. Co se týká
slovanské liturgie, nebyl papež Jan Vlil. zprvu píznivcem
novoty té za pedchdce jeho ve skutek uvedené a surový
útok biskupv bavorských vykládal si nejspíše odporem jejich

proti slovanským službám božím. Ml tedy legát jeho položiti

Methodovi do rukou list apoštolský, kterým Jan YÍII. zbra-

oval slovanskému jazyku pi mši svaté a doporouele latinskou nebo eckou, i) chtje tomu, aby biskup slovanský

poddal se jeho rozhodnutí. Než bu že Method obracel zákaz

papežský toliko na Pannonii, bu že vyslanec Pavel po smrti

arcibiskupa Adalvína (f dne 14. kvtna r. 873) poruení sob
dané mímji vyložil a dalšího rozkazu z íma vykati nai-
zoval : služby boží na Morav šly ádem, jak stanovil jej svaté

pamti papež Hadrian II.

Na vysvtlenou odporu mezi úchvalou z roku 869 a roz-

hodnutím papeže Jana VIII. pivádí se nejnovji, že sv. bratry
solunskými zaveden byl piivodn na Morav
a v Pannonii obad církve východní provázený ja-

zykem slovanským (smr pvodní, ryze slovanský ^j, kterýžto

zpsob bohoslužby nepotkával se však se souhlasem apoštolské
Stolice. Žádáno prý z Eíma, aby k západní liturgii
pivtlen byl jazyk slovanský (smr pozdjší, slo-

vansko-latinský), a tak slouženo Bohu na Morav a v Pan-

missas et evangelia ecclesiasticumqne officium illorum, qiú hoc latine celebra-

verunt." Anonymus De conversione Bajoarionun et Carantanorum.

^) Papež Jan Vili. dopisoval r. 879 Methodovi: „Jam literis nostris

per Paulm, episcopum anconitanum, tibi directis proMbuimus, ne in ea lingua
sacra missarum solemnia celebrares, sed vel in latina vel in graeca lingua."
Erbenova Eegesta; str. 17.

2) Jagi: Glagolitica. Wiirdigung neuentdeckter Fragmente; str. 7.
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nonii. Pvodci mínní tolio dokládají, kterak na základ ta-

kových glagolských památek, jako jsou zlomky kijevské a ví-

denské, jež obsahujíce ástky missálu obadu latinského, svým
pvodem do konce 9. století sahají a na pd esko-moravsko-

slovenskó psány jsou, nelze než pijmouti, že již za nejstaršího

období slovanské liturgie, jež obyejn moravsko-pannonským

sluje, první pokusy se udaly, aby upotebení staroslovnské

církevní ei s požadavky ímského obadu v souhlas se uvedlo.

Pi tom ukazováno bývá na charakteristické slovo

„mši a" (mše), jehož se v nejstarším Životopise sv. Methoda na

oznaení bohoslužby bez odporu podle obadu ímského konané

užívá. Slovo „mšia" neshledává se pak v památkách jiných, než

jen v listech tak zvaných kijevských i v nov nalezených
zlomcích vídenských. Byla prý tudíž r. 873 a pozdji hlavní

oposice v potírání slovanské Kturgie namíena proti prvnímu

smru, kterýž podle všeho soud silnjší byl nežli vznikající

teprv druhý smr. Dodáváme ze své strany, že proti vývodm
takto osnovaným svdí slova listu papežského z roku 873^

kterými ukládáno bylo Methodovi konati liturgii aneb eí la-

tinskou aneb eckou.

Doslýchajíce o psobení sv. Methoda na Morav a v Pan-

nonii, zatoužiK také Chrvaté po prostedku, kterým svatý
uitel utvrzoval základy vzdlanosti kesanské pi národech

církevního obvodu svého. Písmo Kyrillovo zhotovené pro mo-

ravské Slovany otevelo sob cestu na pdu chrvatskou, zdo-

mácnlo tam a získalo asem název glagolice. Spolu s písmem
pijímána také církevníe staroslovanská^ pim-
ována k bohoslužb. První podnt k tomu vyšel ze sou-

sední Pannonie; potom když uenníci sv. Methoda z Moravy
utekli se do Bulharska, opatrovati bylo Chrvatm svazky
s jihem. O tom svdí jak písmo tak i starobylé literární pa-

mátky jejich. (Srvn. Clozova Glagolitu.) Než glagolice
chrvatská od poátku opírala se o západní ritus

jakožto v zemi již utvrzený. O reakci latinník proti slovanské

bohoslužb tamjší slyšeti teprve z poátku 10. století. Papež
Jan X. (r. 914—928) napomenul listem arcibiskupa splitského
a suffiragány jeho, aby v diecésích svých petrhli zjevné zlo-

ády, jakož vdomo jest, že nkteí z nich jdouce mimo ueni

evangelické a pedpisy apoštolské, zakládají se naukou
Methodovou, který mezi uiteli církevními místa nemá.
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Eeená nauka zavírala v sob nejspíše, kterak slušno a spra-

vedlivo jest, aby služba od Slovan Bobu inná, ani mši

svatou nevyjímaje, dala se jazykem jim pirozeným, nebo,
dokládá papež, mají biskupové provincie splitské pedevším
k tomu prohlédati, aby „podle zvyk ímské církve posvátná
služba se konala, totiž v jazyce latinském a nikoli v cizím." i)

O to borlil Jan X. také v list zaslaném knížeti chrvatskému

Tomislavovi (r. 920—40) a úadnikm jeho, žádaje, aby Bobu
obtovali pacbolíky a od mládí vedli je ke studiím latinským,
i napomínaje, aby nedopouštli konati mše svaté jazykem bar-

barským nebo slovanským. Pi závrce listu pocblebil jim pak
takto: Kdož by o tom pochyboval, že království slovanská

poítají se mezi prvotinami apoštol a obecné církve, pijavše
bned v kolébce pokrm kázání apoštolské církve s mlékem

víry, jako Sasíci v novjším ase od pedcbdce našeho bla-

žené pamti ehoe papeže pijali zárove uení a literární

studia v té ei, pi které zstává církev apoštolská. ^) Z toho

vidno, že pstitelé slovanské liturgie v Chrvatech za knížete

Tomislava znamenajíce odpor latinník 'proti ei slovanské,

dokládali se na obranu sv. Methodem, jehož práce apoštolské

byly u nich ješt v dobré pamti.
Proti zastancm slovanské bohoslužby tamjší, jež byla

západního zpsobu, rokováno potom na snmích a bojováno

ostrými úchvalami. Biskupové r. 925 ve Split shromáždní na
tom stanuli, aby v kostelích jejich nekonali slovanští knží
služeb božích, le v nedostatku jiného duchovenstva a po
zvláštním svolení sv. Otce v ím

; aby žáci slovanští
nedocházeli píšt svcení, nýbrž jenom ti, kdo již

svceni nebo slibem eholním vázáni jsou, aby ve slo-

vanských chrámech a. klášteích Bohu doslou-
ž i 1 i. 3) Ale slovanská liturgie v Chrvatech, k zániku odsouzená,
mla tužší život, nežli páli si odprcové její. Tou píinou
teba bylo znovu na snme splitském, jenž odbýval se r. 1068,

naizovati, „aby píšt nikdo neodvažoval se slaviti služby boží

jazykem slovanským, než toliko latin nebo etin, a také

^) Srvn. Erbenova Eegesta; . 60, str. 28.

^) Tamže.

^) "Úchvály provinciálnílio snmu splitského z r. 925, kan. 10. Ginzel:

Geschiclite der Slavenapostel Cyrill uud Method; dodatku str. 78.
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aby žádný ekanec ei slovanské nebyl pipuštn
k svcením. Pravili totiž úastníci snmu, majíce v ele

papežského vyslance Mainarda, že „písmo gótské (rozumj gla-

golština) jest vynálezem jakéhosi Methoda kacíe, který v téže

ei slovanské mnohé spisy prolhané proti pravidlu katolické

víry byl složil, proež prý i soudem božím náhlou smrt pro-

padl." 1) Pro cenní djin kláštera slovanského na Sázav jsou

náhledy tuto podané všeho pozoru hodný.
Yracíme se k letm sv. Methoda. Proti zakladateli slo-

vanské metropole piostili nepátelé žaloby v ím, když pe-
dešlé stížnosti jejich s úinkem se minuly. Svalujíce na nj vinu

bludného uení, tupili znovu služby boží konané jazykem slo-

vanským. Žaloby takové patrný jsou z listu, kterým papež
Jan YIII. obeslal r. 879 Methoda do vného msta : „SlyšeK

jsme. emu sv. ímská církev nauila se od samého knížete

apoštol a co denn hlásá, tomu že ty ue, neuíš a uvádíš

v blud lid sám. Proež tímto listem apoštolského úadu našeho

porouíme tob, abys odlože všechny píiny, hledl pijíti

k nám osobn, abychom slyšeli z tvých úst a poznali, zdali

tak víš a hlásáš, jak slíbil jsi slovy i písmem svaté církvi

ímské, že víš, a poznali v pravd uení tvé. Slyšíme také,

že zpíváš mše jazykem barbarským, to jest slovan-

ským. Proež hned listem svým po Pavlovi, biskupu jakinském,
tob pímo poslaným zbraovali jsme, abys nekonal tím jazykem
služeb božích, nýbrž aneb jazykem latinským aneb eckým,
jakož je zpívá církev boží prostená do konin zem a po všech

národech rozšíená. Kázati však nebo e v lidu initi jest ti

dovoleno.")"

Jak dokonale oistil se sv. Method v ím z naknutí,

jež vedli na nj soiví závistníci, a kterých výhod nov vyžádal
tam pro církevní údl svj, na jevo jde z listu papeže Jana YIII.,

poslaného r. 880 knížeti Svatoplukovi: „My tudíž," píše sv. Otec,

„nalezše Methoda ve všem církevním uení pravovrným a

v našich potebách užiteným, . . .potvrdili jsme mu výsadu
arcibiskupského úadu jeho, i chceme toruu, aby pomocí
boží vždycky budoucn ve své stálosti trvala, jako
z vle pedchdc našich práva a výsady všech církví božích

^) Erbenova Eegesta ;
. 136, str. 57.

^) Erbenova Eegesta; . 42, str. 17.
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ve své váze a stálosti zstávají ... Písmo slovanské, jež

Konstantin nkdy filosof byl nalezl, aby jím zaznívaly cbvály

Bohu píslušné, právem chválíme. .. Aniž zajisté víe zdravé

a uení njak na úkor jest týmž jazykem slovanským mše
nebo svaté evangelium nebo tení boží Nového i Starého zá-

kona dobe peložená a vykládaná pedítati, nebo všechny
ostatní ástky hodinek prozpvovati, protože kdo uinil

tré jazyk nejpednjších, to jest hebrejský, ecký a latinský,

i jiné všechny stvoil ke chvále a sláv své. Porouíme však,

aby ve všech chrámech zem vaší pro vtší poestnost ítalo
se evangelium latin a potom jazykem slovanským
peložené, aby lidu, který slovm latinským nerozumí, bylo

zvstováno, jakož vidíme, že se dje v kostelích nkterých.
A líbí-li se tob a úadníkm tvým mše radji slyšeti jazykem

latinským, naizujeme, aby ped tebou slaveny byly mše

svaté po latinsku."!)

Znní papežského listu, jak ujednáno bylo po pilných
úradách s Methodem, zasluhuje v nejedné píin vážného po-
všimnutí. Výsadou moravské arcidiecése pokládati jest
slovanskou liturgii. Otu pak strachoval se pro budoucnost

sv. Method; i žádal, aby svolení k ní bylo trvalé a nemohlo
rušeno býti zákazem papež potomních. Píinou strachu jeho

byla jednak zkušenost minulá, jednak i dokonalá znalost po-
vahy Svatoplukovy, který pro duchovní zájmy íše
své neml valného smyslu. Kníže ten sotva kdy pochopil,

jakého významu jsou pro panovníka, lid a državu jeho slovanské

služby boží a on opírající se samostatná církevní ústava.

^<iyhy toho byl chápal, nežádal by, aby ped ním konala se

mše svatá po latinsku. Ale nmetí duchovni, jež na dvoe
svém rád vídal a jejichž radám z míry dvoval, podnítili ho
k žádosti takové. Sv. Method povolil, i spíše povoliti musil

pro zachování dobra vtšího. Ale znamenaje nebezpeenství,
jež vzniknouti mohlo z výjimky tak závažné, chtl pojištním
slovanské liturgie pro všechny asy budoucí ubrati eené vý-
jimce širšího vlivu.

Ze pak nestrachoval se nadarmo o budoucnost velikého
díla svého, ukázal bh djin o nkolik let pozdji. Vážnost

Methodova, pokud živ byl, bránila knížeti, aby zpíma vystu-

') Erbenova Regesta; . 43, str. 17 n.
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poval proti svtci. Jakmile však zakladatel církve slovanské

r. 886 povolán byl k odmnám nebeským, naklonil se Svatopluk
ke stran nmeckého duchovenstva, jehož lstivou hlavou byl

"Wiching, jediný stoliný biskup v íši moravské. Po vli kní-

žete zabral se nehodný nájemce ten do Éima a lží poskvrnil
tam památku Methodovu. Na dvoe papežském pedstíral trudný
stav moravské církve, šíil se o rznicích knžstva dvojakého

obadu, vinil z povry zvnlého metropolitu, toužil píkoí
sob pro pravdu inných a soil na G-orazda, jakoby pestá-

vaje na vK uitele svého, krom vdomí apoštolské Stolice

chtl býti arcibiskupem. Náek vedený na Methoda, že své-

voln sob poínal, ruše ády a nálezy církve ímské, ím a-

stji opakován byl v Eím, tím vtší podobu pravdy tam pi-
jímal. Obad slovanský ani ped tím neml hrub pátel na

dvoe papežském; aby došel schválení a potvrzení, s to byla

jediné výmluvnost svatých pvodc jeho ped tváí osvícených

papež: když pak kamenem úrazu prohlašoval jej biskup, jemuž
peovati bylo o dobré Slovan a mladistvé církve jejich, na

jakou váhu klásti mohli praelatové ímští výsadu, která o sob
nezamlouvala se duchm o hlubších píinách novoty takové

sotva poueným. Papež Štpán YI. (885
—

891) uvil "Wichingovi
a vydal mu list na zmar slovanské církve na Morav. Dopi-
soval v nm totiž Svatoplukovi, „králi Slovan," aby shodnou

poctivostí a náležitou úctou pijal Wichinga, jemuž nyní po-
ruena jest pée o všechny záležitosti církevní. „Oo se tkne
služeb božích i svatých tajemství a slavností mešních,
které Method opovážil se konati jazykemslovanským,
a i písahu uinil nad pevelebným tlem sv. Petra, že více

toho se nedopustí, nemohouce krom hrzy pomysliti na vinu

Isíivé písahy jeho, porouíme, aby nijak a nikdo více

neodvažoval se toho. Nebo vážností božskou i naší apoštolskou

zapovídáme to pod trestem klatby, vyjímajíc, že by na

pouenou prostého a neueného lidu týmž jazykem inn byl

výklad evangelia a apoštola muži vzdlanými: k tomu i vli

pouštíme i nabádáme, a by velmi zhusta se dalo, napomínáme,

aby každý chválil Boha a jej velebil. Lidi pak vzpumé a ne-

poslušné . . . naší mocí zkrotiti a z vašich konin daleko vy-
hostiti porouíme." 1)

1) Erbenova Kegesta; . 49, str. 20 n.
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Domnnka nkterých badatel, jakoby list, z nhož uvedli

jsme tetí zápov slovanské liturgie, byl podvržen, vyvrácena

jest spisem nedávno odkrytým, tak zvaným návodem (commo-

nitorium) papeže Štpána TI., kterým týž editel církve ped-

pisoval vyslancm svým „ke Slovanm jdoucím," o em a jak

jednati mají na Morav. „Éeknte," porouel mimo jiné, „mše
a ona nejsvtejší tajemství, jež opovážil se Method konati ja-

zykem slovanským, akoli písahou vázán byl sv. Otci

JanuYIII., že od toho upustí, nikdo více zpsobem práv
eeným konati nesmí, "i) Hodlajíce tudíž sjednotiti

zákaz takový s dovolením pedešlým, utíkají se nkteí uenci
k mínní již svrchu dotenému, že „tenkráte na Morav a v Pan-

nonii bžný byly dva zpsoby (smry) slovanské liturgie : p-
vodní, ryze slovanský, zachovávající obad ecký, jenž spoíval
na prvním zavedení slovanské liturgie skrze oba missionáe

poslané z Caihradu, a pozd]ší slovansko -
latinský, který byl

Methodovi od jeho cest ímských pedepsán a patrn již za

života jeho na Morav a v Pannonii jakéhosi rozšíení, snad

v nkterých krajinách, nabyl." Odpor z Eíma namíen byl

proti smru ecko -slovanskému, „Ba z trvání tohoto zpsobu
bohoslužby mohli protivníci Methodovi pímo dovozovati, že

arcibiskup moravský opovrhuje ustanoveními, jež obsaženyjsou
ve schvalovací listin papeže Jana ViiL, a takové žaloby proti
nmu do íma vznášeli anebo v Eím osobn projevovali, že

papež Štpán YI. vidl se nucena obvinní svrchu uvedená na
Methoda uvrhnouti. "2j Bu jak bu, rozhodná vle Štpána VI.

neminula se s úinkem u Svatopluka. Dopustiv týrati slovanské

knžstvo a jáhny, do dvou set vrných uenník Methodových
vypudil z chrámv i zem.

Pi obnov církve moravské r. 899, kdy vyslanci pa-
peže Jana IX. svtili tvero biskup ke správ údlu nkdy
Methodova, nedje se ani nejmenší zmínky o tom, k jaké li-

turgii znáti se bylo novým arcipastým. Ale že biskupy mo-
ravskými nestali se ani ímané ani Nmci, troufáme si již
z té okolnosti dovozovati, že ani jedni ani druzi nebyli by
Moravanm platn posloužili. Pováží-li se pak, že Mojmír 11.

ode tí let rozhodn s Nmci se byl znesnadnil a s nemenší

1) Emlerova Regesta; IV. c. 1765, str. 709.

2) Jagi(J»!v.Glagolitica. Wiirdigimg neuentdeckter Fragmente; str. 7 n.
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rozhodnosti o dokonalou nezávislosí zem své pracoval, tož

bude teba pomysliti . v té píin na biskupy, kteíž pocháze-

jíce ješt ze školy Methodovy a znajíce se v ei a liturgii

slovanské, v duchu jeho obnovené dílo dále vedli, i) Y náhledu

tom utvrzují nás pozstatky glagolského missálu (zlomek

kijevský), jenž hotoven byl k poteb kostelní podle starší

pedlohy asi z konce 9. století.

Také v djinách zem eské shledati lze doklady toho,
že v 10. století nepominula vážnost slovanských knih a slovan-

ského duchovenstva. Když ddic knížecího trnu v Cechách

sv. Václav vzrostl v pacholíka, pozval otec jeho Vratislav

biskupa, kterému i „notá" íkali, a veškeré duchovenstvo

chrámové, hodlaje slaviti postižiny milého prvorozence. Dobrý
pak a blahovrný biskup veda svatou liturgii v kostele Panny
Marie na hrad pražském, ujal se jinocha, postavil jej na

stupn ped oltáem, blahoslavil a pravil: Hospodine, Bože

israelský, požehnej dítti tomuto, jako jsi požehnal všem spra-

vedlivým svým! A tak se žehnáním knžic byl postižen a poal
prospívati. 2) Obad postižen, o nmž tuto e jest, hlun
konáván byl vET^ovanech a že nepominul v Cechách na úsvit

kesanství, toho dobrou píinou byly svceniny východní
církve, která po pijatém bimování káže postihnouti vlasy

pacholat. Kníže Vratislav pizval biskupa-notáe s veškerým
duchovenstvem k úkonu takovému, z ehož slušn soudíme, že

pi dvoe knížecím v Cechách sídlil biskup slovanský, pro-

pjuje se službou ke skládání veejných listin. Však i legenda
staroslovanská vypravivši úkon jeho, dokládá: „I dala Václava

bába jeho Ludmila uiti knihám slovanským; on pak násle-

duje uitele, dobe se nauil rozumti všemu." ^) Ke zprávám

historickým pistupují i zachovalé plody literární. V 10. sto-

letí sepsán byl v Cechách staroslovanský životopis sv.

Václava, *) a týž as upravován také za pomocí latinských

pramen staroslovanský kanón sv. Václava. ^)

^) Budíkový Djiny Moravy ;
I. str. 235.

2) Služba sv. Václava, v glagolském breviái z r. 1443i Prameny d. .
I. str. 127 n. Staroslovanský život sv. Václava, v Pramenecli d. . I str. 127 n.

3j Prameny d. . I. str. 128.

*) Vondrák: Zur Wiirdigung der altsloveniseben Wenzelslegende und
der Legenda vom heil. Prokop. Ve Vídni, 1892.

^) asopis cesk. musea, 1891; str. 323.
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Slovanské liturgii v ecliácli na sklonku 10. století svdí
zákaz papeže Jana XIIL, aby ecliové neobírali sob

biskupa dle obadu jazyka slovanského, nýbrž k hod-

nosti velepastýské zvoliti mli knze v latinském pism vzd-

laného. Byly tudíž slovanské služby boží roku 972 echm
i známé i píjemné. Jestliže namítá se proti svdectví tomu

jak zapsáno jest v letopise Kosmov (verumtamen non secun-?

dum ritus aut sectam Bulgariae gentis vel Russiae aut sclavo-

nicae linguae), že e o sekt národa bulharského a ru-

ského nemže býti než pozdjším pídavkem, asi z poátku
12. století, má svdectví ono tím vtší váhu pro nás jakožto

nepochybný doklad, co vdl Kosmas a vrstevníci jeho o dob
nedávno • minulé. Za jeho pamti vedena jest slovanská liturgie

v kláštee na Sázav. Není pochybnosti, že také ráz její znám

byl letopísci. Když tedy na dobré uznal interpolovati text

papežského listu ve píin liturgie, neuinil toho bez jistého

obmyslu vzhledem k Sázav. Jsa nepíznivcem slovanské bo-

hoslužby v Cechách, posoudil ji z úkrytu papežské bully jako
vc rozkolnickou, Bulharm zejména a Eusm bžnou. Ježto

pak i Bulhai i Rusové užívali obadu ecko-slovanského,
není nedvodno pro nás domýšleti se, že témuž zpsobu li-

turgie hovno bývalo i v monastýru sázavském.

Smínním takovým snášejí se tak zvané zlomky pražské.

Psány jsouce glagolicí moravsko-pannonskou v dob, kdy písmo
to u Oechoslovan již vymíralo a od jinud pomoci potebovalo,
obsahem i jazykem svým ukazují k jihoslovanské pedloze.
Posume k tomu za návodem Kosmovým obdobný vznik li-

turgických knih na Eusi. Podle jihoslovanské (bulharské)

pedlohy z 10. století psal ruský jáhen Grrigorij v Novgorod
roku 1056—1057 tak zvané Ostromírovo evangelium. Pi tom

vnášeje sic russismy do práce své, šetU jinak zvláštního ja-

zykového rázu vzorné pedlohy. Z konce 11. století (r. 1095
—

1097)

pocházejí Mineje tí msíc, to jest struné djiny svátk
a svatých, jejichž památka koná se v záí, íjnu a listopadu,
zárove se zpvy, psané v Novgorod podle starších jihoslo-

vanských pedloh. Možno-li tudíž spolehnouti na slovo Kosmovo
a srovnávati pvod církevních spis na Rusi se vznikem knih
slovanské liturgie v echách, pipadá sepsání zlomk pražských
k dob, kdy v kláštee sázavském vedli služby boží jazykem
slovanským. Jak na snad jest myšlénka, že pozstatkem ta-
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mjšicli knih liturgickýcli jsou práv zlomky pražské! Kdy-
bychom k tomu pisvdili, bylo by nám tvrditi, že na Sázav
konány byly hodinky knžské a jiné obady zpsobem
církve východní, prostedkem knih glagoLsky psaných.

. Glagolské literatue v kláštee sv. Prokopa a vedení vý-
chodní liturgie tamže nasvduje dále bh církevních vcí
v Bulhaích a zpsob eckých klášter v Uhersku. Za
11. století hotoveny byly v Bulharsku glagolské rukopisy k po-
teb duchovních ritu východního. Pipomínáme toliko tak

zvaný sinajský Trbnik (rituál), Assemanovo evangelium, G-ri-

goroviovo evangelium, sinajský žaltá a j. Spisy takové mly
zajisté prchod do Uherska a tou cestou mohly dostati se na

Sázavu. Styky tamjších mnich s uherskými kláštery potvr-

zeny jsou zprávou letopisce sázavského. Pi tom povšimnutí

zasluhuje výsledek novjšího bádání, i) vedle nhož za vc
jistou se prohlašuje, že staroeský peklad písem svatých
opírá se o církevní slovanštinu druhého období, které

pipadá k 11. století. Podrobným rozborem stanoví nkteí

následující adu slov staroeských, jež byla bu pímo z cír-

kevní slovanštiny pejata, bud vlivem jejím ve zvláštním novém

liturgickém smyslu položena; Blahoslaven a blahoslaviti, cl

(ku p. cela bieše, restituta est), ucleti, as (hora), licemrník

(pharisaeus), mládenec (infans), podrah (fimbria), pokloniti s
(adorare), potásti s, piesný («^vímo?)), pijmte (possidete), pi-
mniti (aestimare), proslaviti, prvnec, roba (ancilla), rotiti s
(jurare), rozpieti na kíži (crucifigere), rozputie (exitus viarum),

skíehot zubóm (stridor dentium), uhotovati (parare), utšitel

(paracletus), veliiti (magnificare), vzdáti chválu (gratias agere),

zákonník, zaptiti (vetare), zlíbiti, zvoleníci.

Kdybychom viti mohli svdku tak pozdnímu, jako jest

glagolský písa v Emausích z konce 14. století, vdli bychom
rázem, že za doby sv. Prokopa hotoveny byly na Sázav

1; Vondrák: Die Spuren der altkirclienslavisclien Erangelienubersetzung
in der altbohmischen Literatur- Ve Vídni, 1893. Dobrovský soudil ovšem ji-

nak: „Versionem slavonicam innotescere potuisse Bobemis per benedictinos

sazavienses aut emautinos non nego. Verum interpretes bohemos hac versione

usos nego, quia usos fuisse neque bistorieis neque pbilologicis sen criticis

rationibus evinci potest, vel si mavis, evinct potuit." Srvn. Listy filologické;

1894, str. 378, kdež i odpor se klade vývodm Vondrákovým.
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knihy pismem kyrillským (podle zákona ruskélio), a tndiž

slouženo Bohu ádem výcliodním. Ale udáni mnicliovo

potkává se na dile s velikým odporem jiných okolnosti, jak

jednáme o tom niže ve stati o tak zvaném sázavo-remešském

evangeliu. Pravda jest, že duchovni synové sv. Prokopa v klá-

štee sázavském setrvávali ve spojení se slovanskou cirkví na

Rusi. Kdyby toho nebylo, nedovedli bychom vysvtliti dar

svatých ostatk nkdy po r. 1071 z Euska k nim došlý.

Myslíme totiž na ástky tel sv. muennik G-leba a Borisa,

které pipomínají se majetkem chrámu sázavského již r. 1095. ^)

Církev ruská poetla oba knžice za svtce a patrony zemské

léta svrchu eeného, kdežto v martyrologiu církve latinské

místa se jim nedostalo. Ale zavírati hned z toho, že na Sázav
užíváno písma kyrillského, bylo by soudem ukvapeným.

Co se tkne kyrillice, nemáme píkladu, aby jí psány byly
bohoslužebné knihy v Cechách nebo vbec v oblasti bývalé
církve moravské. Jenom v rukopisné knize kláštera raj-

hradského „Martyrologium Odonis" z 10. století shledati

lze staré pípisky kyrillské. Na list 70 (a) poznamenán
verš: „Ote Gospodi blagoslovi" (jube, domne, benedicere)

a k nmu kratiké tení z ei sv. Jana Zlatoústého na den

Narození Panny Marie. Eesponsoriem na okraji druhé strany

(b) koní se struná ukázka z kyrillského breviáe. Slova

„rožstvo" (rození, jinde roždstvo) a „zemi" (jinde žemli) jsou
toho dobrým dvodem, že pípisky eeného martyrologia

pocházejí od Cechoslovana. Ale vedle jazyka soud, nelze po-

známky ty prohlašovati za památku písma kyrillského z doby
svatých Kyrilla a Methoda, jejich uenník nebo eledi sv.

Prokopa. 2) Pronášejí* na sob, že povstaly v dob ponkud
mladší.

Zbývá ješt tetí možnost ve píin liturgie slovanských
mnich na Sázav. Mohli totiž konati služby boží ádem
západním, prostedkem knih glagolicí psaných. Tako-
vému zpsobu nasvduje zdánliv vypravování mnicha sá-

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) k r. 1095: „Uiium (altare) a

dextris, in qno continentur reliquiae . . . sancti Glebii et socii eius," Prameny
d. c. II. str, 251. Také v nejstarším slovanském životopise sv. Václava pi-
pomínají se sv. bratí muenníci Boris a Glb. Prameny d. c. I. str. 130.

2> Halabala: Martyrologium Odonis, ve Sborníku velehr.; U. str. 301.
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zavského ze 12. století, který všeclinu váhu klade na rozdíl

ei, nieho o tom neprav, aby bohoslužba slovanských mnich
lišila se krom jazyka také modKtbami, zpvem a obadem.
Avšak jest to obyej latinských spisovatel onoho veku, že

zamlují obad slovanské liturgie, aby v myslích vrstevník

nevzbudili podezení, že nkdejší pstitelé východních (eckých)
ád církevních v zemi byli také úastníky rozkolu východ-

ního, nebo bludai. A naopak, kdykoli dotýkají se sektáství

bulharského nebo ruského, myslí eení spisovatelé nejvíce na

východní liturgii po slovansku vedenou. Tak i letopisec náš

zmínku in o pomluvách pronášených na dvoe knížete Spy-
tihnva proti mnichm slovanským na Sázav, pivádí vý-
znamn obsah hanlivých eí, že mnichové „jsou slovanským

písemnictvím v sektu kacíství a pokrytství patrn zaple-
teni a ovšem pevráceni.

"
i) Kdyby slovanské knihy na Sázav

byly pekladem latinských spis obadných, nemohla by do

tch, kdož jich užívali, výtka bludu a kacíství tak snadno

vzniknouti.

Hlavadesátá.

Obady mše svaté ádu východního.

Posoudivše rzné okolnosti povahy obadoslovné, pokud
vztah mají ke klášteru sv. Prokopa na Sázav, kloníme se k ná-

hledu, že zakladatel slovanského monastýru v Cechách zavedl

a konal v kostele svém služby boží po zpsobu východním.

Myslíme tu na dvojí liturgii byzantskou, jak již od 4. století

bžná jest v oblasti caihradského patriarchátu : obady mešní,

jež spoádal sv. Otec Basilius Veliký, a obady mešní upravené
od sv. Otce Jana Chrysostoma (f r. 407). Liturgie sv. Ba-
si li a koná se pro obšímost svou dosti zídka, zejména totiž

o nedlích velikého postu (krom nedle kvtné), na zelený
tvrtek a bílou sobotu, ve svatveer vánoní a ped Zjevením

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský); „Dicentes per sclavonicas

litteras heresis secta ypoclirisisq.ue esse aperte irretitos ac omnino perversos."

Prameny d. c. 11. str. 246.
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Pán, v den sv. Basilia, kterýž v církvi ecké pipadá na Nový
rok. Strunjší liturgie sv. Jana Chrysostoma slavena

bývá o nedlicli a svátcícli ostatnícli. Aby patrný byl rozdíl

mezi obady mešními ímského zpsobu a liturgií byzantskou,

klademe tuto v peklade Kturgii sv. Jana Chrysostoma, pe-
desílajíce struný výklad toho, ím liší se bohoslužebná místa

na Yýchod, knžská roucha tamjší a náiní obtní od litur-

gických poteb našich.

y eckých kostelích zachoval oltá (/?^*«) svatý prestol)

pvodní polohu svou uprosted presbytée. K obti mše svaté

prostírají na nm hedvábný šat {avTinívaiov^ antimensium, kor-

porále), který zdoben jest obrazem „Pohbu Pán" nebo „Ná-

stroj k umueni Pán" a opaten na rubu ostatky svatých.

Y kostelích neposvcených zastává antimensium místo penos-
ného oltáe. Na svatém prestolu spoívá kniha evangelií, dip-

tychy [dÍTirvici^ desky, na kterých psána jsou jména živých a

mrtvých k mešnímu „memento") a kíž. Y presbytéi nesmí

nikdy scházeti kredence (TTQÓ-d-scng^ obtní stl), na níž pipra-

vují se obtní dary, Z pravidla postavena bývá kredence na
stran severní. Ye sborných chrámech spatuje se u oltáe po-

výšené keslo pro duchovního hodnostáe. Pi jižní stran
oltáe místo má sakristie, kdež uschovávají se roucha, nádoby
a jiné vci bohoslužebné.

Na rozhraní mezi presbytéem a lodi staveny bývaly na

Yýchod obrazy svatých na deskách malované. Prodlením asu
vzrostly obrazy v dosti vysokou stnu, takže zakryt jimi oltá

ped zraky vícího lidu. Stna obrazová sluje po ecku iko-
nostasí (sixovóíTrcicng). Pední ozdobou její jsou obrazy Krista
Pána a blahoslavené Panny Marie. Ye vtších chrámech
má ikonostasis trojí zavitý prchod : tak zvanou královskou
bránu uprosted, severní dvée na stran evangelijní a

jižní dvée po stran epištolní. Ped královskou branou
vzdlán jest stolec enický (cífx^tov^ ambona, kazatelna). Po-
stranními dvemi pichází se z presbytée k místm pro zp-
váky, kteí rozdleni jsou ve dva chory.

Knží církve východní oblékají na ízu tak zvané sti-

charion
.{(xtixáoiov^ stichar), roucho bílé (albu), zlatem protká-

yane. Y dob velikého postu užívá se sticharia barvy ervené.
Štola knžská (imtQux'^hov, nášijník) skládá se z úzkého okruží
kolem krku, s nhož zpedu splývá širší pruh až k podolku
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alby. Knz ozdobným pasem (^cóvri^ cingulum) upevuje štolu

svou k alb. Svrchním rouchem liturgickým jest mešní pláš
(cpsXáviov, felon) vzadu až ke ktkm sahající. Na pedloktí

navlókají kneží, biskupové i jáhnové rukávce podobné manže-

tám {im(iavima^ porue). Roucha knžská, jimiž biskupové se

odívají, jsou ozdobnjší; na felonu a rukávcích bývají vyšity
kíže. Veleknžským odznakem jest epigonation {smyovátiov^

subgenuale, nábedrník), visutá bursa, kterou pipevují k pasu
na pravém boku. Všichni biskupové užívají pi službách božích

paUia {cfiocpóotov^ omofor, náplecník\ to jest roucha podob-
ného široké štole, jež vkol krku a na levém rameni kižem
se klade, tak že konce omoforu s ramene toho v pedu i v zadu

až ke kolenm splývají. K pontifikaHím náleží ješt berla

(gá^dog, palice), mající tvar písmene T, náprsní kíž (šynólTZíov,

pectorale) a mitra, podobná královské korun.

Jáhen obléká ke službám božím dalmatiku (crrt/f^toi', tu-

nika) téže barvy, jako jest felon knžský. Pes levé rameno

klade pak jábenskou štolu {coQágiov, orar), zanechávaje oba

konce její voln spuštny. Rukávce jáhnovy neliší se od ru-

kávc knžských.
Pedními nádobami obtními jsou i církvi ecké patena

(dh-Aogj posvátná miska vtších rozmr nežli u nás) a kalich

(nozrjQiovj potir). K liturgickým potebám náleží posvátné
kopí (áyia Uyxv)i ^^ ^^ ^^^ strany broušený s rukojetí po-

doby kíže, kterým knz znamená a rozdluje obtní chléb.

Kdykoli zakrýti jest hostii, klade knz nad chléb bvzdici
(áatsQKTxóg, palla, dvé oblouk loížem složených.) a zastírá hv-
zdici i patenu menším pokrovem (velm). Jiným pokrovem
zahalován bývá kalich. Ke spolenému zakrytí pateny a kalicha

užívá se velkéh.0 pokrovu {árjg, dvaí^oQa). Nad obtními dary
mává jáhen rypydou, to jest obrazem šestikídlého cherubína,

kterýž pipevnn jest na dlouh.é rukojeti. Po sv. pijímání
otírána bývá patena posvátnou houbou.

Liturgie sv. Jana Ohrysostoma rozvržena jest v 31 ástku,

jež i znní stálých modliteb i rubriku obad v sobe zavírají :

1. Píprava. Kdykoli knz slaviti má božské tajemství,

ukládá se mu pedevším, aby se zpovídal, se všemi smíil,

i také srdce vedle nejvtší možnosti uchoval prázdné zlých

myšlének, od veera lanl a k hodin sv. obti bdl. Jakmile

doba její se piblíží, uiní knz pedstavenému obvyklou opo-
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ve, odejde do kostela a pidruží se k jáhnovi. Oba koí se

(u ambony), obráceni jsouce k východu, ped obrazem "Vyku-

pitele a nejsv. Matky boží a pokloní se zvlášt obma chorm.

Koíce se, íkají v tichosti modlitbu: „Vztáhni, ó Pane, ruku

svou se vznešeného sídla svého a posilni mne k této služb,

abych stoje bez úhony ped písnou stolicí Tvou soudnou, pi-
nášel nekrvavou ob; nebo u Tebe jest moc a sláva navky
vkv. Amen."

2. Odívání rouch bohoslužebných. Na to odcházejí

do sakristie, a každý o sob bére do rukou sticharion, íkaje:

„Bože, bu milostiv mn híšnému!", pi emž tikráte jest se

pokloniti k východu. Skloniv hlavu, blíží se jáhe!n ke knzi
a drže pravicí štolu a tuniku, prosí: „Požehnej, pane, tuniku

i štolu!" a knz, rukou je žehnaje, dí : „Blahoslaven buBh
náš vždycky, nyní a po všecky vky vkv. Amen." Po té

pokroí jáhen stranou a oblékaje tuniku, modlí se: „Duše má
plesej v Pánu, nebo piodl mne šatem spasení a rouchem ra-

dosti mne pikryl; jako ženichovi posadil mi na hlavu mitru

a ozdobou mne opatil jako nevstu." Na to políbí štolu a po-
loží ji sob pes levé rám.

Knz podobn chápe se alby, žehná ji, Ubá a na sebe

bére, modle se potichu slova žalmu jako jáhen. Oblékaje ru-

kávec pravý, íká : „Pravice Tvá, ó Pane, zvelebena jest silou
;

pravice Tvá, ó Pane, potela nepátele, a v plnosti slávy své

pokoil jsi odprce." Odívaje ruku levou, modlí se: „Ruce Tvé,
ó Pane, stvoily mne a uinily mne." Po tom pojme knžskou

štolu, žehná ji, líbá a klada kolem krku, dí: „Požehnán bu
Bh, který vylévá milos svou na knzi jako olej pomazání na

hlavu, který splývá na bradu, bradu Aronovu; který stéká na
lem roucha jeho jako rosa Hermonu, jež poprchává na hory
Siónské; nebo tam utvrzeno jest požehnání Boží a život až

na vky." Požehnav a políbiv cingulum, upevuje je kolem

sebe, ka: „Blahoslaven bu Bh, který opasuje mne silou a

vylévá milos svou vždycky, nyní a po všechny vky vkv.
Amen." Je-li knz protosyncellem stoliného kostela nebo vyšším
hodnostáem vbec, vezme do rukou epignation, žehná, líbá je
a dí: „Opásej mne meem svým po boku, Pane nejmocnjší!
i leskem svým i krásou svou; povznes se a panuj pravdou,
mírností a spravedlností ; provodí Tebe pravice Tvá podivuhodn
vždycky, nyní a na vky vkv. Amen." Konen sáhne po

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 8
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felonu, poželiná jej, políbí a ekne f „Knzi Tvoji, Hospodine,
necha obleknou se ve spravedlnost, a svatí Tvoji necba plesají

radostí vždycky, nyní i po všechny vky. Amen."

3. Umýváni rukou. Knz i jáhen pistupují ke kre-

denci a umývají sob ruce, íkajíce: „Umyji mezi nevinnými
ruce své a obstoupím -oltá Tvj, Hospodine, abych slyšel hlas

chvály a vypravoval všecky divné skutky Tvé. Hospodine,
miloval jsem okrasu domu Tvého a místo pebývání slávy Tvé.

Nezahlazujž s bezbožnými, Bože, duše mé a s muži krve života

mého; v jejichžto rukou nepravosti jsou, a pravice jejich na-

plnna jest dary. Já pak v nevinnosti své kráeti chci : vy-
svobo mne a smiluj se nade mnou ! Noha má stála v pímosti,
ve shromáždních dobroeiti budu Tob, Hospodine."

é. Píprava dar obtních. Jáhen pipravuje posvátné
náiní: na levou stranu patenu, na právo kalich a píslušnosti

jeho. Na to kn z i j á h en pokloní se tikráte ke kredenci a kou :

„O Bože, bu milostiv mn híšnému a slituj se nade mnou!"

a: „Yykoupil jsi nás z kletby zákona drahocennou krvi svou,

-dav se pibíti na kíž a protknouti kopím; jako z pramene

podal jsi nám napiti se nesmrtelnosti; Tob sláva, Spasiteli náš!"

Jáhen obrátiv se ke knzi: „Žehnej, pane!" Knz: „Blaho-
slaven bu Bh náš vždycky, nyní a po vky vkv." Knz
vezme do levé ruky chléb, do pravé ruky posvátné kopí a d-
laje znamení kíže nad znakem i) daru obtního, vece po ti-

kráte: „Na památku Pána a Boha a Spasitele našeho Ježíše

Krista!" HJued na- to zatkne posvátné kopí do pravé strany

znaku, proízne ^^j a praví: „Jako beránek k zabití veden byl."

Podobn uiní také na levé stran, ka: „A jako beránek ne-

vinný, který onmí ped tím, kdož jej stíže, neoteve úst

svých.'' Napotom probodne svrchní stranu znaku: „Pi poní-
ženi jeho byl vzat od nho soud," a in totéž i vespod, dí:

„Ale rod jeho kdo vypraví?" Kdykoli knz zaízne do obtního

chleba, vece jáhen: „Prosme Pána!" a pravou rukou drží štolu.

Na to ekne : „Pozdvihni, Pane !" a knz podejme pravou stranu

obti kopím, 2) vyzdvihne chléb a dí: „Nebo život jeho vzat

bude se zem, vždycky, nyní a po vky vkv. Amen," Položí

1) Na obtním cMeb jest viditelné znamení kíže a písmena : IC. XC
NI. KA.

2) Strana ta sluje „beránek" nebo povýtecn „posvátný chléb".
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chléb na patenu vrclini stranou dospod. Jakmile vybídne jej

jáhen: „Obtuj, pane!" obtuje knz chléb v podob kíže a

íká: „Obtován jest Beránek boží, který snímá híchy svta,

za životná spasení svta." Obrátí chléb, aby svrchu byla strana

oznaená kížem, a když ekne jáhen: „Bodni, pane!" protkne

jej na pravé stran posvátným kopím, mluv: „A jeden z vojín
otevel kopím bok jeho, a hned vytekla krev a voda." Jáhen

naleje do posvátného kalicha vína a vody spolen, dávaje obé

požehnati knzem: „Žehnej, pane!"

ISÍa to vezme knz druhou hostii, modle se: „K poctivosti

s, pamti královny nade vŠe blahoslavené a peslavné. Matky
boží a neporušené Panny Marie; k pímluv její, ó Pane, pijmi
tuto obt na oltá nebeský!" Pozdvihuje chléb posvátným

kopím a položí jej na levou stranu obtního chleba.

Na to chápe se tetího chleba obtního, íkaje: „Na pa-

mátku ctihodného a slovutného proroka, pedchdce a ktitele

Pán, sv. Jana
; svatých, slavných a blahoslavených apoštolv ;

našich svatých Otcv, biskup : Basilia Velkého, ehoe Boho-

slovce, Jana Zlatoústého, Athanasia, Kyrilla, Mikuláše z Myry
a- všech sv. biskupv ;

sv. apoštola, prvomuennika a arcijáhna

Štpána ; velikých svtc a muenník Jiího, Demetria a The-

odora a všech sv. muenníkv; našich svatých a zvnlých
Otcv: Antonína, Euthymia a Saby, OnuMa, Arsenia, Atha-

nasia na hoe Athon a všech svatých; svatých léka Kosmy
;a Damiana, kteí nevyhledávali odmny za práci; Kyra a Jana

almužníka i Hermolaa, Samsona a Diomeda, Thallalea a Try-
fona i ostatních; svatých prarodi Pán Jáchyma a Anny;
svatého N. (tuto jmenuje se svtec, jehož památka pipadá)
8b všech svatých, k jejichžto pímluv raiž nás, ó Bože, chrá-

niti!" Knz pozdvihne obtní dar a klade jej na levou stranu

dospod, t. j. pod obtní chléb Panny Marie.

Brzy na to obtuje jiný chléb: „Za našeho arcibiskupa

N., za ctihodné knžstvo, za jáhenstvo v Kristu a veškerou

dstojnost duchovní, na pamt a za odpuštní hích zakla-

datel tohoto posvátného chrámu, jichž vždy dlužno vzpomí-
nati." Tuto rozpomíná se na živé i mrtvé, jak mu libo : „A všech,
kteí zesnuli, majíce nadji vzkíšení z mrtvých a vného ži-

vota ve spolku s Tebou, našich pravovících otcv i bratí.
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Propj jim, ó Pane, milostivé rozešení!" Pozdvihuje obtní
dar a klade jej optn do spodu na levou stranu, i)

5. Okuování. Jáhen vezme do rukou kaditelnici a ka-

didlo a žádá knze: „Požehnej, pane, kadidlo! Prosme Pána!'^

Knz dí, modle se: „Obtujeme Tob toto kadidlo, Krista

Bože, ke sladké duchovní vni; pijmi je, ó Pane, ke svému
svatému a nebeskému a duchovnímu oltái a za n udl nám
své pehojné milosrdenství a propj je nám, služebníkm,,
kteí vzýváme jméno Tvé, jakož i jméno Otce, Syna a Ducha,

sv. nyní, vždycky a po všechny vky vkv. .Amen." Jáhen:

„Prosme Pána!" Knz okuuje hvzdici, položí ji na chléb

a praví: „A když vzešla hvzda, stanula tiše nad místem, kde

pacholátko spoívalo, nyní, vždycky, až na vky vkv. Amen."^

Jáhen: „Prosme Pána!" Knz okouiv první velm, klade

je na posvátný chléb, íkaje : „Hospodin kraluje a odl se

v krásu; oblékl Pán sílu a opásal se; nebo On založil okršlek

zemský, který se nepohne. Domu Tvému pináleží svatost,,

ó Pane, po všechny dny, nyní, vždycky i na vky vkv.
Amen." Jáhen: „Prosme Pána! Pikryj, pane!" Knz okouí
druhé velm, zakryje jím kalich, ka: „Nebe zakrývá moe

Tvou, ó Kriste, a chvály Tvé plna jest zem, vždycky, nyní
i povky vkv. Amen." Jáhen: „Prosme Pána! Pikryj, pane!

"^

Knz okouí velký pokrov (velm) a zakryje obé (chleby
i kalich), íkaje: „Ochrauj nás stínem kídel svých, Ty Bože

náš, nyní, vždycky i po všechny vky vkv. Amen." Oba.

složí ruce a vykonavše tichou pobožnost, íkají: „Pochválen
bu Hospodin, Bh náš, kterému se tak zalíbilo, nyní, vždycky
i po vky vkv. Amen."

K obtování vzácných 2) dar vyzývá jáhen: „Prosme
Pána!" Knz modlí se modlitbu obtní: „Bože, Bože náš,,

který Jsi seslal nebeský chléb za pokrm svtu, našeho Pána.

a Boha Ježíše Krista, Vykupitele a Spasitele a dobrodince

našeho, aby nám žehnal a nás posvcoval, požehnej tuto obf-

1) Mimo ;,posvátný chléb" pipravují se nejmén ti dary obtní, to jest

k poctivosti Rodiky boží, svatých a za živé i mrtvé údy církevní. Dva dary

posledn eené lámou se na tolik dílv, kolik jest tíd svatých nebo kolili

drqh úd církevních,

^) Okuování jest znakem toho, že z dar obecných stávají se dary

obtní.
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a pijmi ji na svj oltá nebeský! Rozpome se vedle dobroty

své a milosrdenství svébo na ty, kteí ji pinášejí, na ty, za

které se pináší, a ockrauj nás bez iiliony pi slavení božských,

-tajemství svýcb!" Hlasem zvýšeným: „Nebo posvceno a zve-

lebeno jest vzácné a pemocné jméno Otce, Syna i Duciia

svatého nyní, vždycky i na veky vekv. Amen." Dokoniv

modlitbu, okuuje obeí a uzavírá ji, íkaje: „Sláva bu Tob,
Hospodine, Kriste, Ty nadje naše!" Jáhen: „Sláva Bobu

Otci, Synu i Duchu sv., jakož byla na poátku, nyní i po

všechny vky. Amen." Knz: „Kriste, náš pravý Bože, na

pímluvu nejsvtjší, neposkvrnné, nade vše blahoslavené, naší

slavné Paní, Rodiky boží a ustaviné Panny, Marie, pro sílu

slavného a oživujícího Kíže a všech, svatých, smiluj se nad

námi vedle dobrotivosti a milosrdenství Svého!" Cho íká:

„Amen."
Jáhen pojav kaditelnici, odchází a okuuje oltá ve zna-

mení kíže, íkaje: „Ye hrob byl jsi tlem, v pedpeklí duší,

v ráji s lotrem, jako na trn s Otcem a Duchem jsa, Ty,
ó Kriste, jakožto Bh všecko napluješ až do vnosti." Na
to modlí se žalm 50. a okuuje sakristii i celý kostel; vrátiv

se, okouí ješt jednou oltá i knze, postaví kaditelnici na

místo a stane po boku knze. Oba uklánjí se, stojíce ped
oltáem a íkajíce: „Nebeský králi, Utšiteli, Duchu pravdy,

který všechno napluješ a všudy jsi pítomen. Ty poklade
všech statkv. Ty dárce života, pij a bytuj v nás a oisti

nás ode vší poskvrny a zachovej, ó Dobrodji, duše naše!"

Dále: „Pane, otevi rty moje!" a tak dále.
'

Úmysl ke mši sv. Hned na to políbí knz evangelium,

jáhen pak oltá. Tento skloní hlavu ped oním a drže temi

prsty pravé ruky štolu, dí: „as se piblížil, abychom doko-

nali dílo boží. Žehnej, pane!" Knz dlá nad ním znamení

kíže, íkaje: „Yeleben bu Bh náš nyní, vždycky i po vky
vkv. Amen." Jáhen: „Modli se za mne, pane!" A knz: „Roz-
pome se na Tebe, Hospodin, Pán náš, ve své íši nyní, vždycky
i po všechny vky." Jáhen: „Amen, amen, amen!" Poklo-

nivše se po tikráte, íkají šeptmo: „Pane, otevi rtymé!"atd.
7. Poátek mše sv. Jáhen opustípresbyté i), pokloní se

^) Jáhen postaví se na místo ped „královskými dvemi". Stoje tu, iní

prostedníka mezi knzem a lidem.
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tikráte a ^>olá nahlas: „Žehnej, pane!" Knz odpovídá také

hlasit: „Vyvyšována bu íše Otce, Syna a Ducha sv. nyní^

vždycky i po veky vkv!" Cho: Amen." Jáhen: „Prosme
v pokoji Pána!" Cho: „Pane, smiluj se!" Jáhen: „Za.

„Za pokoj nebeský a spásu duši našich prosme Pána!" Cho.':

;,Pane, smiluj se!" Jáhen: „Za pokoj celého svta, trvání sv»

církve boží a za svornost všech prosme Pána!" Cho: „Pane,,

smiluj se!" Jáhen: „Za tento svatý stánek a za ty, kteí sem.

picházejí, majíce víru, zbožnou mysl a báze boží, prosme
Pána!" Cho: „Pane, smiluj se!" Jáhen: „Za našeho arcibiskupa

N., ctihodné knžstvo, jáhenstvo Kristu oddané, za všechna

duchovenstvo a lid prosme Pána!" Cho: „Pane, smiluj se!"

Jáhen: „Za naše velezbožná a bohochránná knížata, za celý

.dvr, za jejich^vojsko prosme Pána!" Cho: „Pane, smiluj se!"-

Jáhen: „Aby Hospodin spolen s nimi bojoval a všelikého

nepítele a protivníka jim poddal, prosme Pána!" Cho: „Pane,,

smiluj se!" Jáhen: „Za toto svaté obydlí, za celé msto a kra-

jinu, za vící obyvatele jejich prosme Pána!" Cho: „Pane,

smiluj se!" Jáhen: „Za píznivou povtrnost, za zdar plodin

zemských a pokojné asy prosme Pána!" Cho: „Pane, smiluj
se! Jáhen: „Za ty, kteí se plaví, za cestující, nemocné, uti-

skované, zajaté a spásu jejich prosme Pána!" Cho: „Pane^

smiluj se!" Jáhen: „Abychom zbaveni byli vší tžkosti, hnvu,,

nebezpeenství a nouze, prosme Pána!" Cho: „Pane, smiluj se!"

8. Introit. Modlitba (tichá) k první antifon: „Hospodine,.

Bože náš, jehož moc nelze odvážiti, jehož sláva nedá se po-

chopiti, jehož milosrdenství jest nezmrné a jehož dobrotivosí:

nevýslovná; Ty, ó Pane, shlédni na nás podle slitování, svého

a ukaž nám i všem, kteí spolu s námi se modlí, slitováni

svého milosrdenství!" Když knz íká potichu tuto^ modlitbu

ped oltáem 1), odbývá jáhen mimo presbyté modlitby za

pokoj. Jáhen: „Pijmi nás, zachra, smiluj se nad námií

ostihej nás, Pane, ve své milosti!" Cho: „Pane, smiluj se!"

Jáhen: „Slavíce památku nejsvtjší, neposkvrnné a nade

vše velebné, naší slavné Paní a Rodiky boží a ustaviné

Panny, Marie a všech svatých, porouejme sebe vespolek i celé

naše živobytí Ježíši Kristu, Bohu našemu!" Knz hlasem po-

^) V eckém textu teme: 'Ev r<y ^rjfxarij kterýmžto slovem oznauje
se i oltá i presbyté.
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výšeným: „Nebo Tob pináleží všecbna sláva, eší a klanni,

vždycky i po vky vkv!" Obor: „Amen." Po skoneni

modliteb za pokoj, zpivá cho prvni antifonn; typika i),

jestliže jest nedle
;
v jiný den zpvy tobo dne.

Modlitba ke drubó antifon: „Hospodine, Bože náš,

zacbra lid svj a žebnej ddictví svému, ostibej plnosC církve

své, posv ty, kteí milují okrasu domu Tvébo. Za to oslav

je božskou mocí svou a neopouštj nás, kteí doufáme v Tebe."

Jáben: „Opt a opt prosme Pána za pokoj!" Obor: „Pane,

smiluj se!" Jáben: „Pijmi nás, zacbra, smiluj se nad námi

a opatruj nás, ó Bože, milostí svou!" Obor: „Pane, smiluj se!"

Jáben: „Slavíce památku nejsvtejší, neposkvrnné, nade vše

blaboslavené, naší slavné Paní a Matky boží i ustaviné Panny,
Marie a všecb svatýcb, porouejme sebe vespolek i celé živo-

bytí naše Kristu, Bobu našemu!" Obor: „Tob, ó Pane!"

Knz blasem povýšeným: „Nebo u Tebe jest moc a Tvá jest

íše a mocnos a sláva, Otce, Syna a Ducba sv. nyní, vždycky
až na vky vkv!" Obor: „Amen." Jak skoní se drubá

modlitba za pokoj, zpívá cbor drubou antiíonu; je-li nedle,
i drubá typika; v ostatní dni zpvy jiné.

Modlitba ke tetí antifon: „Ty, který jsi nám propjil
tyto spolené a jednomyslné modlitby; který jsi pislíbil, že

ráíš vyslyšeti modlitby, kdykoli sbromáždí se dva nebo ti
ve jménu Tvém : i ku prospcbu modlitby služebník svýcb
a propj nám v tomto život poznání pravdy své, v budoucím

pak vné spasení." Jáben: „Opt a opt prosme Pána v po-

koji!" Obor: „Smiluj se, Pane!" Jáben: „Pijmi nás, zacbra,
smiluj se nad námi a opatruj nás, óBože, milostí svou!" Obor:

„Smiluj se, Pane!" Jáben: „Slavíce památku nejsvtejší" atd.

Obor: „Tob, ó Pane!" Knz blasem mobutným: „Nebo jsi

dobrotivý a milosrdný, ó Bože, a my dík Tob vzdáváme.
Otci, Synu a Ducbu sv. nyní, vždycky a po všecbny vky."
Obor: „Amen.'' Obor zpívá na to tetí antifonu a tetí a šestý
zpv matutina. Je-li však nedle, zpívají se blaboslavenství
a ástky tomu dni vlastní.

_

) To jest žalm 22., který slov: xa TiQcara rvmxá, jako žalm 145.

jmenuje se: rá ddrega rvniná proto, že eené žalmy náleží k officiu Tcór

rvni-^avj které koná se po sext.
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9. Malý introit nebo introit k evangeliu. Když
dospívá cho ke slovm : „Sláva Boliu Otci, Synu i Duchu sv."

pokloní se knz a jáhen po tikráte, stojíce ped oltáem. Knz
chápe se sv. evangelia a podá je jáhnovi; oba projdou sever-

ními dvemi a když ocitnou se na míst obvyklém, ij skloní

hlavy. Jáhen vece po tichu: „Prosme Pána!" drže pi tom
štolu temi prsty. Knz odíkává modlitbu, t. j. introit k sv.

evangeliu, šeptem: „O panovníku, Hospodine, Bože náš, který

jsi ustanovil ády a zástupy andlv a archandl ke služb

slávy své, dovol, aby spolu s námi vstupovali Tvoji andlové
svatí a s námi pisluhovali a s námi oslavovali Tvou dobro-

tivost!" Bulasit: ííebo Tob náleží sláva, es a klanní.

Otci, Synu a Duchu sv. nyní, vždycky a na vky vkv."
Cho: „Amen." Je-li modlitba ukonena, promlouvá jáhen ke

knzi: „Požehnej, pane, svatý introit (vchod)!" a ukazuje štolou

na stranu východní. Knz dlá znamení kíže k východu,

íkaje: „Veleben budiž vchod svatých Tvých vždycky, nyní
a po všechny vky!" Cho: „Amen." Nato pistoupí jáhen
k biskupovi, aby políbil sv. evangelium; není-li tu biskupa,
uiní to knz. Když dokonen byl poslední zpev^ pokroí

jáhen do prosted a stoje ped knzem, pozdvihne ponkud
ruce, ukazuje sv. evangelium a praví: „Moudrost! Vstate po-
božn!" Poklonivše se, kráejí oba, knz za jáhnem, do pres-

bytée : jáhen pak položí sv. evangelium na oltá. Zpváci zpí-

vají obvyklé zpvy denní.

10. „Svatý, svatý, svatý!" Když schyluje se zpv ke

konci, pokloní se j áhen knzi a drže rukou štolu, dí: „Žehnej,

pane, as jest trisagia!" Knz žehnaje, íká: „Nebo Ty jsi

svatý. Ty Bože náš, vždycky, nyní i po vky vkv." Po
skoneném zpvu pistoupí jáhen k posvátným dveím,

ukazuje vícímu lidu štolu a praví hlasit : „Na vky vkv."
Cho:- „Amen." Zatím, co zpívá se v choru tikrát Svatý,

vykonává knz potichu modlitbu k témuž hymnu: „Svatý

Bože, který dlíš mezi svatými, který od serafin chválen a ve-

leben jsi hlasem tikráte svatým, který oslavován jsi od che-

rubínv, kterému klaní se všeliká moc nebeská, který
z nieho všecko uvedl jsi do života, který jsi stvoil lovka
k obrazu a podobenství svému a ozdobil jsi jej darem vše-

') Kde jáhen stává ped branou královskou.
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likým, který propjuješ prosebnikm rozum a moudrosf, ne-

pohrdáš híšníkem, nýbrž dáváš mu pokání ke spáse, který

jsi uinil nás, ponížené a nehodné sluhy své, hodnými, aby-

chom stáli tuto hodinu ped slávou svatého oltáe Tvého

a slušn Tob se klanli a Tebe oslavovali : Ty, ó Pane, pijmi
z úst našich, z úst híšník, „Svatý, svatý, svatý!" a shlédni

na nás ve své dobrotivosti, promi nám všeliký hích, dobro-

volný i nedobrovolný, posv duše naše i tla a propj,
abychom uctívali Tebe ve svatosti po všechny dny života na-

šeho. Na pímluvu svaté Matky boží a všech svatých, kteí

Tob se líbili od vnosti." Hlasit: „Nebot Ty isi svatý, Ty,
Bože náš, a Tob díky vzdáváme Otci, Synu a Duchu sv.

nyní, vždycky a na vky vkv." Cho: „Amen." Cho zpívá
na to: „Sláva Bohu Otci, Synu a Duchu sv." atd. Xnz
i jáhen zpívá taktéž tikrát Svatý, klaníce se po tikráte

ped oltáem.

11. Epištola a alleluja. Brzy po tom praví jáhen ke

knzi : „Raiž, pane" i) a jdou oba ke keslu
;

cestou modlí se

knz: „Veleben bu. Jenž pichází ve jménu Pán!" Jáhen
vece: „Žehnej, pane, vznešený trn!" Knz: „Yyvýšen jsi

na trn slávy íše své, který sedíš nad cherubíny, nyní,

vždycky a na vky vkv." Jáhen stane ped branou (krá-

lovskou) a dí : „Pozor mjme !

•' Knz: „Pokoj všem !

" Jáhen:

„Moudrost !" tená (lector) poíná : „Alleluja ! Žalm Davidv,"
A jáhen opt: „Pozor mjme!" tená íká úvod 2) k epi-

štole denní. Jáhen po tetí: „Pozor mjme!" Když skoní
se teni epištoly, volá knz: „Pokoj Tob!" Jáhen: „Mou-
drost" a Oho: „Alleluja. Žalm Davidv."

12. Evangelium.Jáhen chopí se kaditelnice a kadidla,

pistoupí ke knzi a praví: Žehnej, pane, kadidlo!" Knz
žehná, modle se: „Obtujeme Tob kadidlo, Kriste, Bože náš,
k vni duchovní sladkosti

,•

udl nám za to milost svého Ducha

svatého, vždycky, nyní a po vky vkv. Amen." Jáhen do-

kola okuuje svatý prestol, celou svatyni a velký pokrov. Od-
loživ kaditelnici, pistoupí ke knzi, pokloní se mu a dotýkaje
se prsty svými stolu a evangelia, které uloženo jest na oltái

^) To jest: Ea odebrati se ke svému keslu.

^) Ped epištolou tou se odstavce žalmové, kterýžto livod slov

TtQOXBÍ^BVOV.
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vece: „Želinej, pane, hlasatele sv. apoštola a evangelisty N."

Knz dlá nad nim znamení kiže a pravi: „Na pimluva
svatého a slavného apoštola a evangelisty N. nechat dá tob,
hlasateli evangelia, Pán slovo, aby jsi hlásal je s mnohou moci."

Jáhen odvtí: „Amen" a pokloniv se zbožn ped sv. evan-

geliem, projde posvátnou branou, (ped nim kráejí ti, kdož

nesou svtlo a kadidlo) a postaví se u ambony i na jiné

urité stanovisko. Knz nedaleko oltáe trvaje, dívá se k zá-

padu a volá hlasit: „Moudrost! Vstate zbožn! Poslechnme
svatého evangelium!" Jáhen: „tení sv. evangelia sv. evan-

gelisty N." Cho: „Sláva Tob, ó Pane!" Knz: „Pozor

dejme!" Když se dote evangeKum, vece knz jáhnovi: „Pokoj
tob!" a jáhen pokroí až k posvátné brán, odevzdávaje
sv. evangelium knzi. Nato zaujav obvyklé místo, poíná : „Vo-

lejme všichni z celé duše a z celého ducha!" Cho: „Pane,

smiluj se!" Jáhen: „Všemohoucí Pane, Bože otc našich, pro-
síme T, vyslyš nás a smiluj se nad námi!" Oho: „Pane,

smiluj se! Jáhen: „Smiluj se nad námi, ó Bože, podle svého

velikého milosrdenství, prosíme T, smiluj se, Pane!" Cho:
„Pane, slituj se!" Jáhen: „Opt prosíme za nejzbožnj-
šího a Bohem chránného císae i), aby mu dal moc, vítzství,

vytrvalost, pokoj, zdraví a spásu a aby jemu Pán Bh náš

tím více ku pomoci pispíval a ve všem jej ídil a jemu
k nohám kladl všelikého nepítele a odprce*" Cho: „Pa.ne,

smiluj se!" Nato modlí se knz potichu tuto modlitbu: „Pane,
Bože náš, pijmi od služebník svých vroucí vzdechy a smiluj

se nad námi podle množství svého milosrdenství a sešli nám
slitování své a i všemu lidu svému, který oekává u Tebe

hojné smilování." Hlasit: „Nebot milosrdný jsi Ty a dobro-

tivý, ó Pane, a my vzdáváme Tob dík, Otci, Synu a Duchu

sv., nyní, vždycky a na vky vkv." Cho: „Amen."
13. Propouštní katechumenv. Jáhen: „Proste, ka-

techumeni, Pána!" Cho: „Pane, smiluj se!" Jáhen: „Vící,
modleme se za katechumeny, aby Pán nad nimi se slitoval!"

Cho: „Pane, smiluj se!" Jáhen: „Kéž je ozbrojí slovem

pravdy!" Cho: „Pane, smiluj se!-* Jáhen: „Kéž zjevným
uiní jim evangeKum spravedlnosti!" Cho: „Pane, smiluj se!"

Jáhen: „Nechat je sjednotí se svou svatou, katolickou a apo-
štolskou církví! Cho: „Pane, smiluj se!" Jáhen: „Zachra,

^) Éíká se obyejn v ísle množném.



Mše vícícli 123

smiluj se, pijmi je a opatruj, ó Bože, milosti svou!" Clior:

„Pane, smiluj se! Jáhen: „Katechumeni, sklote Hávy své

ped Pánem!" Oho: „Ped Tebou, ó Pane!"

Modlitba za katechumeny ped svatým obtováním, kterou

knz koná v tichosti: „Pane Bože náŠ, který sídlíš na vý-

sostech a hledáš, co jest nízkého, který jsi vyslal ke spáse

pokolení lidského jednorozeného Syna svého, Pána našeho

a Boha, Ježíše Krista; pohlédni na služebníky své, katechumeny,
kteí ped Tebou sklánjí šíje své a ui je hodnými v pravý

as, aby dosáhli koupele druhého narození, odpuštní híchv
a roucha nesmrtelnosti! Pidruž je ke své svaté, katolické

a apoštolské církvi a va je mezi vyvolené stádo své!" Hla-

sit: „Aby i oni zárove s námi oslavovali ctihodné a veliko-

mocné jméno Otce, Syna a Ducha sv., nyní, vždycky a po

vky vkv." Cho: „Amen." Na to vezme do nikou knz
korporále a rozproste je, jako obyej jest. Jáhen ekne:

„Yšichni, kdož katechumeni jste, odejdte! Katechumeni odej-

dte! Yšichni, kdož katechumeny jste, odejdte! Žádný kate-

chumen a tu nezstává! Avšak, vy vící všichni, proste spolu
s námi Pána opt a opt." Oho: „Pane smiluj se!"

14. Poátek mše pro vící. Rozprostev korporále,

modlí se knz v tichosti první modlitbu za vící: „Dkujeme
Tob, Pane Bože zástupv, že jsi nás hodný uinil, abychom
nyní opt stáli ped svatým oltáem Tvým a vzývali Tebe,

abys slitoval se nad híchy našimi a poklesky lidu. Pijmi,
ó Pane, prosby naše a ui nás zpsobilými, abychom ped-
nášeli Tob modlitby a vzdechy i nekrvavou obt zaveškeren

Tvj lid; ui nás, kteí stojíme ke svaté služb Tvé, hodnými,

abychom mocí sv. Ducha Tvého bez viny a bez úhony pi
dobrém svdectví svdomí našeho Tebe vzývaK vždycky a na
každém míst, by jsi nás vyslyšel a milostiv nám býti ráil

vedle plnosti své dobroty." Zatím, co knz takto se modlí, íká

j áhen, je-U pítomen, modlitby za pokoj na obvyklém míst
mimo presbyté: „Opt a opt prosme Pána v pokoji!" Oho:
„Pane, smiluj se!" Jáhen: „Pro tqto posvátné obydlí, pro cele

msto, a krajinu i jejich vící osadníky prosme Pána za pokoj!"
Oho: „Pane, smiluj se!" Jáhen: „Za píznivé povtí, za

zdar plodin polních, za pokojné asy prosme Pána!" Cho:
„Pane, smiluj se!" Jáhen: „Za plavící se, cestující, nemocné,

utiskované, zajaté a spásu jejich prosme Pána!" Oho: „Pane,
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smiluj se!" Jáhen: „Abychom zbaveni byli vší úzkosti a zlosti,

nebezpeenství a útisku, prosme Pána!" C b. o r: „Pane, smiluj
se!" Jáhen: „Pijmi nás, zachra, smiluj se nad námi a ochra-

uj nás. Bože, ve své milosti!" Cho: „Pane, smiluj se!"

Jáhen: „Moudrosf. !" Knz dí na to hlasit: „Nebot Tob
náleží veškerá sláva a est a klanní, Otci, Synu a Duchu sv. nyní,

vdycky a na vky vkv!" Oho: „Amen."
Knz modlí se potichu druhou modlitbu za vící: „Opt

a opt klaníme se Tob a prosíme Tebe, ó Dobrodji pelaskavý,

abys shlédl na modlitby naše a oistil naše srdce i tla od
všeliké skvrny tla i ducha, abys nám dopál bez viny a hany
místa ped svatým oltáem svým. Propj pak, ó Bože, i tm,
kteí spolu s námi prosby skládají, vzrst života a víry a po-
znání v duchu. Dej tm, kteí ustavin slouží Tob v bázni

a s láskou, aby bez viny a v nevinnosti mli úastenství Tvých
svatých tajemství a nebeského království." Pi modlitb knžské
íká jáhen modlitby za pokoj. Knz ukoní je hlasit:

„Abychom od té chvíle mocností Tvou chránni jsouce. Tob
díky vzdávali, Otci, Synu a Duchu sv. nyní, vždycky a na vky
vkv." Oho: „Amen."

15. Ohvalozpv andlský. Na to pjí zpváci chvalo-

zpv cherubínv. Jáhen pistoupí ke knzi s kadidlem a okuuje
svatý prestol kolem a v podob kíže, i sakrarium i knze a

stane potom uctiv po levé ruce knzov. liTásleduje modlitba,
kterou potichu vykonává knz, an kr zpívá chvalozpv
cherubínv: „Žádný z tch, kteí zapleteni jsou do žádostí a

náruživostí tlesných, není hoden, aby pistoupil k Tob aneb

se blížil, anebo Tob sloužil, králi slávy! Nebot jest to vc
veliká Tob sloužiti a hrozí se jí i mocnosti nebeské. Avšak

Ty jsi stal se lovkem z nevýslovné a nezmrné lásky k lidem,

nieho nezmniv ani nepromniv a nazván jsi byl naším Vele-

knzem a jakožto Pán všehomíra odevzdal jsi nám slavení této

vznešené a nekrvavé obti. Nebo Ty, ó Pane, Bože náš, Ty
jediný panuješ nebi i zemi. Ty, který vznášíš se nad trnem

cherubínv, který jsi pánem serafin a králem israelským.

Který sám jsi svatým a prodléváš ve své svatyni. Tebe tedy

prosíme, který sám jediný dobrý jsi a rád slechu poskytuješ,

pohlédni na mne, híšného a neužiteného sluhu svého a oisti

srdce mé a duši mou od zlého svdomí aui mne silným mocí

sv. Ducha svého, abych odn jsa milostí knžskou, pi tomto
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posvátném Tvém oltái trval a posvcoval Tvé svaté a nepo-

skvrnné Tlo a Tvou pedrahou krev. Nebo ped Tebou úpím,

šiji maje sklonnu, a Tebe vzývám: „ISTeodvracuj ode mne
tváe své a nezamítej sluhu svého, nýbrž ui mne hodným,

aby ode mne híšného a nehodného sluhy Tvého mohly pi-

neseny býti Tob dary tyto! Nebot Ty sám jsi to, který ob-

tuje a obtován jest, pijímá a rozdluje, Kristus Bh náš
;

a Tob vzdáváme est spolu s vným Otcem Tvým a nejsv-

tjším i dobrým i životodárným Duchem Tvým nyní, vždycky
a po všechny vky. Amen." Fo skonené modlitb zpívají spo-

len chvalozpv cherubínv a žalm padesátý.

16. Velký introit anebo introit k darm obt-
ním. Poklonivše se tikráte, kráejí ke kredenci; jáhen kráí

naped s kadidlem a pi okuování dar obtních íká : „Bože,
bu milostiv mn híšnému!" Na to di ke knzi: „Pozdvihni,

pane!" Knz položí velký pokrov na levé rám jáhnovo, ka:

„Y pokoji pozdvihnte ruce své ke svatyni a oslavujte Pána.

Požehnej Tob Hospodin ze Siónu, který uinil nebe i zemi,

vždycky, nyni a po vky vkv. Amen." Na to položí jáhen
uctiv na hlavu svou patenu; knz nese kalich a jáhen tímá

pravicí (jedním prstem) kaditelnici. Cestou chrámem modlí se

oba za veškerý lid, íkajíce : „Kéž rozpomene se Pán nás všech

v íši své vždycky, nyní a po vky vkv." Cho: „Amen."
Tato slova se opakují, pokud není ukonen velký introit. Vstu-

pujíce do presbytée, íkají : „Požehnaný, jenž pichází vejménu
Pán!" Knz složí dary obtní a dí: „Když ctihodný Josef

sal neposkvrnné tlo Tvé se deva (kíže), zavinul je bílým

plátnem a vonnou masti, a když všecko ádem bylo vykonáno,

položil je do hrobu." Knz sejme vela s pateny a kalichu
;

naež složiv velm s beder jáhnových, okouí je a položí na

dary obtní. Potom jáhen okuuje po tikráte eené dary,
modle se: „Popej zdaru Siónu, ó Pane, vedle dobrotivosti své!"

Spolen íkají: „Bože, bu milostiv mn híšnému!" a klaní

se tikráte ped svatým prestolem. Knz stojí a jáhen uklání

ped ním hlavu, prose: „Modli se za mne, pane!" Knz od-

vtí : „Duch sv. sestup na tebe a síla nejvyššího necha zastíní

tebe!" Jáhen: „Týž Duch sv. raiž s vámi i snámi zastávati

úad pesvatý, nyní, vždycky a po vky vkv. Amen." Na
to vece jáhen: „Eozpome se na mne, svatý Pane!" Knz
dí : „Necha rozpomene se Pán na sv. jáhenství tvé ve své
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íši vždycky, nyní a po vky vekv." Jáhen: „Amen, amen,
amen." Pokloní se a pišed na obyejné místo své, di : „Do-

konejme modlitby své Pánu!" Cho: „Pane, smiluj se!"

Jáhen: „Za vzácné dary obtní prosme Pána!" Cho: Pane,

smiluj se!" Jáhen: „Za tento svatý dm a za ty, kteí sem

picházejí, plni jsouce víry, zbožnosti a bázn boží, prosme
Pána !

" C h o r : „Pane, smiluj se !

" Já h e n : „Abychom zhostni byli

všelikého útisku, pokut, nebezpeenství a úzkosti, prosme Pána!"

Cho: „Pane, smiluj se!"

17. Obtování. Knz položiv dary obtní na oltá,
íká potichu následující modlitbu: „Pane, všemohoucí Bože,

který sám jediný jsi svatý, který pijímáš obt chvály od tch,
kteí vzývají Tebe celým srdcem, pijmi od nás, híšníkv, mod-

litbu a ulož ji na svatý oltá svj ! Ui nás zpsobilými,

abychom obtovali Tob duchovní dary a obti za híchy naše

a poklesky lidu a propj, abychom nalezli milost ped Tebou

a aby píjemná byla Tob obt naše a dobrý duch milosti Tvé

aby bydlil v nás, v tchto darech a ve veškerém lidu!" Jáhen:

„Pijmi nás, zachra, smiluj se nad námi a opatruj nás rukou

svou, ó Bože!" Cho: „Pane, smiluj se!" Jáhen: „Aby
každý den byl dokonalý, svatý, pokojný a bez híchu, prosme
Pána!" Cho: „Propj toho. Pane!" Jáhen: „Vyprosme si od

Pána andla pokoje, vrného vdce, strážce duší a tl našich!"

Cho: „Propj toho. Pane!" Jáhen: „Vyprosme si na Pánu

prominutí a odpuštní našich híchv a pokleskv!" Cho:
„Propj toho. Pane!" Jáhen: „Co dobrého a spasitelného pro
duše a pro pokoj svta, vyprosme siná Pánu!" Oho: „Propj
toho, Pane!" Jáhen: „Abychom ostatek života dokonali

v pokoji a pokání!" Cho: „Propj toho. Pane!" Jáhen:

„Vyprosme si na Pánu kesanský konec života, bez bolesti a

výitek, v pokoji, abychom dobe obstáK ped hroznou stolicí

soudcovskou!" Oho: „Propj toho, Pane!" Jáhen: „Slavíce

památku nejsvtjší, neposkvrnné, nade vše blahoslavené, naší

slavné paní a Matky boží a vždy Panny, Marie, i všech svatých,

porouejme sebe a vespolek a celý život náš Bohu našemu!"

Cho: „Tob, Pane!" Knz volá hlasit: „Pro milosrdenství

Tvého jednorozeného Syna, s kterým slaven jsi, jakož i spolu

s nejsvtjším, dobrým a života dámým Duchem, nyní, vždycky
a po vky vkv." Oho. „Amen."
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18. Políbení pokoje. Knz: „Pokoj budiž všem!"

Jáhen: ^Láskou k sob lnme, abychom svorn chválili"*

(Oho:) „Otce, Syna a Ducha sv., Trojici stejné podstaty
a nerozdílnosti." Knz pokloní se tikráte a dí tikráte po
tichu: „Chci milovati Tebe, sílo má. Pán jest utvrzení mé a

útoišt."

19. Vyznání víry. Jáhen políbí stolu, pokloní se ti-

kráte a volá: „Brána, brána í^) V moudrosti poslechnme!"
Cho: „Vím v jednoho Boha, všemohoucího Otce, Stvoitele

nebe a zem" atd.

20. Praeface. Jakmile ukoneno jest Vyznání víry,

ekne jáhen hlasit: „Stjme v mravnosti, stjme v uctivosti!

Pozor mjme, abychom v pokoji pinesli svatou ob!" Cho:
„Milostivé udlení pokoje, ob chvály I** Knz vece hlasit:

„Milost Pána našeho Ježíše K!rista, láska Boha Otce a úa-
stenství Ducha sv. budiž se všemi vámi!" Cho: „I s duchem

tvým." Knz: „Srdce vzhru!" Cho: „Máme je povznesena
k Pánu!^' Knz: „Díky vzdávejte Pánu!" Cho: „D-
stojno a spravedlivo jest klanti se Otci a Synu a Duchu sv.,

jednobytné a nerozdílné Trojici." Knz skloniv se, koná

modlitbu potichu: „Dstojno a spravedlivo jest Tebe oslavo-

vati, Tebe velebiti, Tebe chváHti, Tob díky vzdávati, Tob
se klanti na všelikém míst panováni Tvého : nebo Ty jsi

Bh nevýslovný, kterého nelze pochopiti aniž vidti aniž

postihnouti, vný, nepromnlivý. Ty a Tvj ze stejné pod-

staty zplozený Syn a Tvj Duch svatý. Ty stvoil jsi nás

z nieho, a když jsme klesli, opt jsi nás pozdvihl a ne-

opomíjel jsi initi vše, abys vedl nás k nebi a milostí svou
nás obdail v nebeské íši své. Za to vše dkujeme Tob a je-

dnorozenému Synu Tvému a Duchu sv. Tvému, dkajeme za

všechno, co víme a eho nevíme, za všechna dobrodiní vidi-

telná i neviditelná, kterých se nám dostalo. Dkujeme Tob i

za tuto svatou službu, kterou jsi ráil pijmouti z rukou na-

šich, akoU po boku Tvém stojí tisícové archandlv a desíti

tisícové andlv, cherubínv a serafinv šestikídlých, mnoho-

oitých a vznešených." Hlasit: „Kteí pji zpv vítzný a

volají mocným hlasem, íkajíce : Svatý, svatý, svatý jest Pán

^) Brána budiž zavena.
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zástupv ! Plna jsou nebesa i zem. slávy Tvé! Hosanna na vý-
sostech! Požehnaný, jenž pichází ve jménu Pán! Hosanna
na výsostech!"

__21. Xa.nou» Jáhen chopiv se hvzdice, dlá jí znamení
^ kíže nad patenou a když ji byl otel nad korporálem, políbí

ji a odloží zárove s velkým pokrovem. Na to pokroí na

pravou stranu a mává nad obtními dary rypydou nebo velkým
. pokrovem, jestliže rypydy není po ruce. Knz modlí se šeptem :

„S tmito blahoslavenými mocnostmi my voláme k Tob, mi-

lostivý Pane, íkajíce : Svatý jsi Ty a pesvatý. Ty a ze stejné

podstaty zplozený Syn Tvj a sv. Duch Tvj ; svatý jsi Ty a

pesvatý a velikomocná jest sláva Tvá. Který jsi tak miloval

svt, že jsi dal jednorozeného Syna svého, aby žádný, kdož

v nj ví, nezahynul, nýbrž ml život vcný. On pišel a do-

konal dílo, jež za nás pijal na sebe, a oné noci, kdy vydán
byl, i spíše sám sebe vydal za život svta, vzal chléb do svatých
a neposkvrnných rukou svých a díky uiniv a požehnav a

zlomiv, dal svým svatým ueníkm a apoštolm, ka: (Knz
skloní hlavu, pozdvihne zbožn pravou ruku, žehná posvátný
chléb a ekne hlasit) „Vezmte, jezte; toto jest tlo
mé, které za vás vydáno bude na odpuštní hí-
ch v." Cho: „Amen." Jáhen pak chopí se štoly a spolu
s knzem ukazuje na posvátnou patenu a na posvátný kalich,

zatím co knz dole íká slova: „Tvoje z Tvého." Knz po
tichu: „Podobn i kaHch po veei a pravil: „Píte z nho
všichni, totofi jest krev má Nového zákona, která za

vás a za mnohé vylita bude na odpuštní híchv."
Cho: „Amen."

Knz maje hlavu sklonnu, dí potichu: „Pamtlivi tudíž

jsouce tohoto spasitelného rozkazu a všeho, co za nás bylo

uinno., kíže, hrobu, z mrtvých vstání po tech dnech, na

nebe vstoupení, trnu po pravici, druhého a slavného píští,

(hlasit): obtujeme Tob Tvoje z Tvého ve všem a za všechno."

Cho: „Tob pjeme chválu, Tebe velebíme. Tob dkujeme,
ó Pane, a prosíme T, Bože náš!'^ Knz sklánje opt hlavu,

vece potichu : „I pinášejíce Tob tuto pípadnou a nekrvavou

službu, prosíme, modlíme se a žádáme: Sešli svého Ducha sv.

na nás a na tyto dary pedložené." Jáhen odloží rypydu nebo

velm, které rukou držel, pistoupí ke knzi a oba hluboce

kloní se ped svatým prestolem, modlíce se v duchu: „Pane,
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bu milostiv mn híšnému!" Tak íkají šeptem po tikráte.

„Pane, který jsi seslal na apoštoly nejsvtjŠíiio Ducha o ho-

din tetí, neodnímej ho, ó Dobrodji, od nás I"* A: „Srdce isté

stvo ve mn, ó Bože, a ducha pímého obnov v útrobách

mých!" Jáhen skloní potom hlavu, ukazuje štolou na posvátný
chléb a dí potichu: „Požehnej, Pane, posvátný chléb !" Knz
pak stoje zpíma, znamená svatý chléb tikráte kížem, íkaje

potichu: „Ui tento posvátný chléb drahocenným tlem Krista

svého!" Jáhen: „Amen." A opt jáhen: „Požehnej, pane, po-

svátný kalich!" Knz žehnaje, íká : „Co v tomto kaKchu jest,

budiž drahocennou krví Krista Tvého!'' Jáhen: ^^Amen."

Jáhen ukazuje opt štolou na ob svaté zpsoby a praví:

„Žehnej, pane!" Knz žehná obé rukou, íkaje: „Promniv
je Duchem Tvým svatým." Jáhen: „Amen, amen, amen."

Jáhen skloní hlavu a dí knzi: „Rozpome se na mne híšného,

svatý pane !" To ka, vrátí se tam, kde prve stál, a vezme do

rukou rypydu. Knz pak modlí se potichu: „Aby prosplo to

pijímajícím k oberstvení duše, k odpuštní híchv, ke spo-
leenství sv. Ducha, k dokonání íše nebeské, k dve v Tebe
a nikoli k soudu nebo k zavržení."

Knz pokrauje : „Také pinášíme Tob tuto pípadnou
obt za ty, kteí zesnuli v Kristu, za praotce, otce, patriarchy,

proroky, apoštoly, kazatele, evangelisty, muenníky, vyznavae,
zdrželivé panice a za každou duši, která u víe pou dokonala."

Hlasit: „Obzvlášt za nejsvtjší, neposkvrnnou, nade vše

blahoslavenou, peslavnou královnu a Matku boží a ustavinou
Pannu Marii." Oho zpívá: „V pravd dstojno jest chváKti

tebe. Rodiko Boží, povždy blahoslavení hodná a dokonce ne-

poskvrnná a Matko Boha našeho; která jsi ctihodnjší nežli

cherubíni, daleko vznešenjší nežli serafini, která jsi bez úhony
porodila Boha Slovo; jakožto pravou Rodiku boží tebe ve-

lebíme!" Nebo zpívá se zpv na ten den pipadající. Zatím

okuuje jáhen svatý prestol kolem a seznamy kostelní (dip-

*yc^y) í rozpomíná se na zemelé i živé, jak mu libo. Knz
pak naklonn jsa, modlí se potichu : „Pamatujíce na sv. Jana,

proroka, pedchdce Pán a ktitele, svatých a blahoslavených

apoštolv; sv. N., jehož památku slavíme, a všech Tvých svatých,
k jejichž pímluv na nás shlédni, ó Bože, a rozpome se na

všechny, kteí zesnuli, majíce nadji z mrtvých vzkíšení k ži-

votu vnému." Tuto upomíná se knz na živé a zenuelé, pokud
Dr. Krásí, Sv. Prokop. 9
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je mu libo. Za živé modli se: „Za spásu, ochranu a prominuti
hích služebníka božího N." Za zemelé modlí se: „Za pokoj
a oberstvení duše služebníka Tvého N., ve stánku svtla, kde

není zármutku a lkáni; popej jí pokoje, Ty Bože náš, udl jí

odpoinutí tam, kde zírati mže na obliej Tvj. Také prosíme

Tebe, abys rozpomenul se, Pane, na veškeré pravovící bi-

skupstvo, Da ty, kteí vrn pisluhují slovem pravdy Tvé, na

veškeren stav knžský, jáhenský v Kristu a všechno duchovenstvo.

Také pinášíme Tob tuto dokonalou ob za celou oby-
dlenou zemi

;
za svatou, katolickou a apoštolskou církev

;

za ty, kteí žijí v nevinnosti a bohumilé bázni; za naše nej-

vrnjší a Krista milující císae
;
za celý dvr a vojsko jejich.

Popej jim, ó Pane, pokojného panství, abychom i my za pokojné

doby jejich klidný, bezpený život tráviti mohli ve všeliké

zbožnosti a poctivosti." Jáhen obrátí se potom ke dveím

presbytée a drže temi prsty štolu, íká : „A na každého a na

každou (t. j. rozpome se, Pane)." Cho zpívá: „A na každého

a na každou." Knz hlasit: „Pedevším rozpome se, ó Pane,
na našeho nejdstojnjšího arcibiskupa N., kterého raíž za-

chovati u víe svaté církve své, aby byl ctn, blaze a dlouho

žil a vrn pisluhoval slovem pravdy Tvé." Jáhen stoje

u dveí, praví: „Na nejdstojnjšího arcibiskupa našeho N. nebo

biskupa (podle hodnosti jednoho každého). I na toho, který

obtuje tyto posvátné dary, na nejzbožnjšího knze N. Za

spásu našich bohumilých a Bohem chránných císav." Knz
modlí se potichu: „Rozpome se, ó Pane, na msto, ve kterém

bydlíme, a na všeliké msto a krajinu a na vící obyvatelstvo

jejich. Pamatuj, Pane, na plavící se, cestující, nemocné, utisko-

vané, zajaté a na spásu jejich. Eozpome se, ó Pane, na ty,

kteí pinášejí ovoce a staten pracují ve svatých chrámech

Tvých a pamatují na chudé, a nám všem sešli milosrdenství

své." Hlasit: „A dopej nám, abychom jednmi ústy a jedním
srdcem oslavovali a velebili pemocné jméno Tvé, Otce, Syna
a Ducha sv. nyní, vždycky a po všechny vky." Cho: „Amen."

Knz obrátí se ke dveím a žehnaje, praví hlasit : „A smi-

lováni veKkého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista budiž

se všemi vámi!" Cho: „I s duchem tvým." Jáhen vyká
píhodné chvíle

; stoje pak na obvyklém míst, vece : „Slavíce

památku všech svatých, opt a opt prosme Pána!" Oho:
„Pane, smiluj se!" Jáhen: „Za obtované a posvcené draho-
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cenné dary prosme Pána !

•' G h o r : „Pane, smiluj se !

" Jáhen:

„Aby nám nejdobrotivjší Bh, který pijal je na svj svatý,

nebeský oltá k líbezné vni duchovní sladkosti, propjil
milost nebeskou a dar Ducha nejsvtjšího, prosme Pána!"

Oho: „Pane, smiluj se!" Jáhen: „Abychom zbaveni byli vše-

likého útisku, hnvu, nebezpeenství a úzkosti, prosme Pána!'~

Cho: „Pane, smiluj se!" Knz modlí se potichu: „Tob,
ó dobrotivý Pane, porouíme celý život svj a celou nadji
svou a prosíme a modlíme se a lkáme, abychom byli hodnými

podíl míti na nebeských a hrozných tajemstvích tohoto po-

svátného a duchovního stolu pi istém svdomí, na odpuštní

híchv, k prominutí pokleskv, ke spoleenství Ducha svatého,

k ddictví království nebeského, k dve v Tebe, a nikoliv

k soudu nebo zavržení." Jáhen: „Pijmi nás, zachra, smiluj

se nad námi a opatruj nás, ó Bože, svou milostí.
" Cho:

„Pane, smiluj se!"* Jáhen: „Aby každý den byl dokonalý,

svatý, pokojný a bez híchu, prosme Pána!" Cho: „Propj
nám toho, Pane!" Jáhen: „Andla pokoje, vrného vdce a

strážce duší našich i tl vyprosme si na Pánu!" Cho: „Pane

propj nám ho!" Jáhen: „Zato, co dobrého a spasitelného pro
duše naše a pro pokoj, vyprosme sob na Pánu!" Cho: Propj
nám toho. Pane!" Jáhen: „Abychom ostatek života svého trávili

v pokoji a pokání, prosme Pána!^ Cho: „Propj nám toho.

Pane!" Jáhen: Prosíce za jednotu viry a spoleenství Ducha

sv., porouejme sebe vespolek a celý život svj Kristu Bohu
našemu!" Cho: „Tob, Pane!"

22. Modlitba Pán. Knz ekne hlasit: „A ui nás

hodnými, ó Pane, abychom odvážiti se mohli s dvrou a bez

híchu vzývati Tebe, nebeského Boha jako Otce a abychom
íci mohli: (Oho) „Ote náš, jenž jsi na nebesích" atd. Knz
hlasit di : „Nebo Tob náleží království a moc a sláva. Tob
Otci a Synu a Duchu sv. nyní, vždycky a po všechny vky."
Cho: „Amen."

23. Píprava ke sv. pijímání. Knz: „Pokoj bu
vám všem!" Cho: „I s duchem tvým." Jáhen: „Sklote
hlavy své ped Pánem!" Cho: „Ped Tebou, Pane!" Jáhen
skloní ponkud hlavu a pohlížeje na knze koícího se, klaní

se také. Knz íká pi tom potichu: „Dkujeme Tob,
kráH neviditelný, který jsi neobmezenou mocí všechno stvoil

a vedle množství slitováni svého z nieho k bytováni jsi po-
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volal. Shlédni, ó Pane, s nebes na ty, kteí ped Tebou hlavy
sklonili. Nebo neklaní se tlu a krvi, nýbrž Tob, hroznému.

Bohu. Ty tedy, ó Pane, k dobrému i obtní dary tuto polo-

žené k poteb jednoho každého z nich. S plavícími se plav^

s cestujícími konej cestu, nemocné uzdrav. Ty, ó lékai duší]a.

tla." Hlasit: „Milostí a smilováním a dobrotivostí jednoroze-

ného Syna, s kterým veleben jsi ve spolku s nejsvtjším, do-

brým a oživujícím svatým Duchem, nyní, vždycky a po všechny

vky vkv!" Cho: „Amen." Knz modlí se potichu: „Po-

pati na nás. Pane Ježíši Kriste, Bože náš, se svého svatého

sídla a s trnu slávy íše své a pij uzdravit nás, který
s Otcem na výsostech spolu bydlíš a tuto zárove pi nás ne-

viditeln prodléváš, a raciž mocnou rukou svou sdíleti s námi.

neposkvrnné Tlo své a svou pedrahou Krev, a skrze nás-

sdílej je i všemu lidu."

24. Pozdvihování Svátosti a klanní se jí. Nato-

klaní se knz a jáhen na míst, kde práv stojí, íkajíce po
tikráte: „Pane, bu milostiv mn híšnému!" I veškeren lid

klaní se pobožn. Když pak uzí jáhen, že knz vztahuje ruku

a dotýká se svatého chleba, aby jej pozdvihoval, volá hlasit:

„Pozor dejme!" A knz: „Svaté svatým!" Cho: „Jeden jest.

svatý, jediný Pán Ježíš Bjristus ve sláv Otcov. Amen."

25. Lámání sv. hostie. Potom zpívá cho „pijímání"
denní nebo toho svatého, jehož svátek pipadá. Jáhen opáše-

se štolou v podob kíže a stoje po pravé stran knze, jenž
drží svatý chléb, praví: „Rozlom, pane, svatý chléb!" Knz.
pak rozlomí jej pozorn na tyi díly, íkaje: „Láme se a roz-

dluje Beránek boží, Syn Otce, který láme se, ale neumenšuje,.

vždy se požívá a neubývá : který posvcuje ty, kteí mají úa-
stenství v nm."

26. Míšení Tla a Krve Kristovy. Nato chápe se-

jedné ástice svatého chleba a drží ji rukou. Jáhen pak uka-

zuje štolou na posvátný kalich a dí : „Napl, pane, svatý kalich!"-

A knz vece: „Plnost víry svatého Ducha." Ihned uiní zna-

mení sv. kíže a spustí sv. chléb do kalicha. Jáhen: „Amen."
Nato vezme teplou vodu a ekne knzi: Požehnej, pane, tutO'

posvátnou teplou vodu!" Knz žehnaje, vece: „Velebena budiž,

horkost svatých Tvých vždycky, nyní a po všechny veky.
Amen." Jáhen nalije ji v podob kíže do kalicha a dí::

„Horkost víry plná Ducha sv. Amen." A tak uiní po tikráte.-
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27. Pijímáni. Potom postaví nádobu teplé vody

stranou, a knz mu ekne: „Pistup sem, jálin!" Jáhen pi-

kroí, hluboce se kloní a prosí za odpuštní. Knz pak podává
mu svatý chléb. Jáhen políbí mu ruku a pijímá svatý chléb,

íkaje: „Dej mn, pane, drahocenné a svaté Tlo Pána a Boha
a Spasitele Ježíše Krista." Knz: „Podávám ti drahocenné

a svaté a neposkvrnné Tlo našeho Pána a Boha a Spasitele

Ježíše Krista na odpuštní híchv a k životu vnému."
Jáhen postoupí, hlavu maje sklonnu, na zadní stranu oltáe

a modlí še podobn jako knz. I knz vezme svatý chléb,

skloní hlavu ped svatým prestolem a modlí se takto : „Yím,
Pane, a vyzxiávám, že jsi Kristus, Syn Boha živého, který jsi

pišel na svt zachránit híšníkv, z nich jsem já první atd."

Dále: „Pijmi mne, jakož dnes úastenství mám tajuplných
hod Tvých. Nebot nezjevím tajemství nepátelm Tvým, nechci

Ti dáti políbení jako Jidáš, nýbrž s lotrem vyznati chci Tob
a eknu: Rozpome se na mne, Pane, v íši své!" Dále: „Pane,

nejsem hoden, abys vešel pod neistou stechu duše mé. Avšak

jako ráil jsi odpoívati v jeskyni a v jeslích zvíat neroz-

umných a v dom Simona malomocného, a jako pijal jsi hí-

šnici mn podobnou, když ped Tebe vstoupila, podobn raiž

i vejíti do jeslí duše mé a do poskvrnného, mrtvého a malo-

mocného tla mého. A jako neštítil jsi se neistých úst híšnice,
která líbala nohy Tvé, tak

i.
Pane mj a Bože, nevzdaluj se

mne híšného, nýbrž dobrotivostí a laskavostí svou propj mn,
abych mel úastenství svatého Tla a Krve Tvé. Bože mj,
odpust, promi, zahla híchy mé, kterými proti Tob jsem se

provinil, vdom i nevdom, slovem i skutkem. Vše promi
mn svou milostí na pímluvu Tvé neposkvrnné a vždy pa-
nenské Matky, uchra mne híchu, abych pijímal drahocenné

a neposkvrnné Tlo Tvé ke spáse duše i tla. Kebot u Tebe

jest panování a moc a sláva, Otce, Syna i Ducha sv., nyní,

vždycky a po vky vkv. Amen." A tak tedy pijímají svatý
chléb a podobn i posvátný kalich

;
totiž nejprve pijímá knz

temi doušky, íkaje pi prvním: „Ye jménu Otce," pi druhém:

„i Syna," pi tetím: „i Ducha sv." Pijav, vyte posvátný

kalich, ote rty své peliv a uctiv, íkaje: „Tot doteklo se

rt mých a odejme ode mne nespravedlnost mou a oistí mne
od hích mých, nyní, vždycky a po vky vkv. Amen." Drže

pak rukama posvátný kalich, zavolá na jáhna: „Jáhne, pistup
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sem!" Jáhen se piblíží, pokloní se jednou a vece: „Hle, pi-
cházím ke králi nesmrtelnému." A: „Vím, Pane, a vyznávám"
atd. Knz pak dí: „Úastenství má, služebník boží, jáhen N.

drahocenného a svatého Tla a Krve našeho Pána a Vykupitele
Ježíše Krista na odpuštni híchv a k životu vnému. "

Když
pijímá jáhen, praví knz: „Tot doteklo se rt tvých a odejme
od tebe nespravedlnosti tvé a oistí tebe od híchv." Nato

vezme jáhen patenu se svatého kalicha, ote ji peliv posvátnou

houbou, pokryje pozorn a zbožn kalich velem a položí taktéž

ostatní vela a hvzdici na patenu.
28. Pijímání vících. Tu chvíli otevrou bránu pres-

bytée. Jáhen pokloní sejednou, pojme rukou uctiv svatý kalich,

poodejde ke dveím, ukazuje kalich, zdvíhaje jej ped lidem,

ka: „S bázní boží, vrou a láskou pistupte sem!" Cho:
„Amen, Amen. Požehnaný, Jenž pichází ve jménu Pán!"

(Nyní pijímá vící lid.) A knz žehná lidu hlasité, ka:

„Spas, ó Bože, lid svj a požehnej ddictví svému! Cho:
„Na mnohá léta, pane!" Jáhen i knz navrátí se ke svatému

prestolu, knz okuuje tikráte a díu sebe: „Nad nebesa povýšen

jsi, ó Bože, a nad veškerou zemi sláva Tvá!" Na to chopí se

pateny a položí ji jáhnovi na hlavu. Jáhen pijímá ji uctiv,
odchází mlky, tváí ke dveím jsa obrácen, ke kredenci a po-
loží tam patenu. Knz pak vezme do rukou, pokloniv se, po-

svátný kalich a ke dveím i k lidu tváí jsa obrácen, praví:

„Vždycky, nyní a povždy až na vky vkv." Cho: „Amen."
29. Po svatém píjímání. Nato modK se v tichosti:

„Díky vzdáváme Tob, dobrotivý Bože, dobrodji duší našich,

jelikož i dnešního dne ráil jsi nás obdaiti nebeskými a ne-

smrtelnými tajemstvími. i cestu naši, utvrzuj nás v bázni

své, ochrauj život náš, bezpeny ui kroky naše k prosbám
a na pímluvy slavné Rodiky boží a ustaviné Panny Marie

a všech svých svatých." A jáhen vece na obvyklém míst
svém stoje: „Jakož úastenství jsme mli pravým ádem ta-

jemství božských, svatých, neposkvrnných, nesmrtelných,

nebeských a životodárných, dkujme Panu!" Cho: „Pane,

smiluj se!'' Jáhen: „Pijmi nás, smiluj se a zachovej nás,

ó Bože, ve své milosti." Cho: „Pane, smiluj se!" Jáhen:

„Aby každý den byl dokonalý, svatý, pokojný a bez híchu,
toho si vyžádejme a porume sebe vespolek a veškeren život

Kristu, Bohu našemu !'' Cho: „Pane, smiluj se!-' Knz hla-
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šit : „Nebot Ty jsi posvcením naším a Tob slávu vzdáváme,

Otci, Synu a sv. Duchu, nyní, vždycky a po vky vkv."
Obor: „Amen."

30. Propuštní a požehnání. Jáhen: „Odejdmež
v pokoji!" Obor: „Ye jménu Pán!" Jáhen: „Prosme Pána!"

Obor: „Pane, smiluj se! Pane, požehnej!" Knz íká hlasit

následující modlitbu, stoje zaambonou, mimo presbyté: „Pane,

který požehnám dáváš blahoslavícím Tebe, který posvcuješ

doufající v Tebe, zachra lid svj a žehnej ddictví svému
;

zachovej plnost církve své, posvcuj ty, kteí milují okrasu

domu Tvého; napl je božskou mocí svou a neopouštj nás,

jakož doufáme v Tebe! Udl pokoje svtu, svým chrámm,
knžím, našim králm, vojsku jejich a veškerému lidu svému.

Nebot každý dar dobrý a všeliký dar dokonalý s hry pi-

chází, sestupuje od Tebe, Otce svtel. A my vzdáváme Tob
est a klanní. Otci Synu a sv. Duchu, nyní, vždycky a po

všechny vky." Cho: „Amen." Cho zpívá tikráte: „Bu
jméno Pán pochváleno od toho asu až na vky." Nato

žalm 22 : „Yelebiti chci Pána v každý as, chvála Jeho budiž

vždy na rtech mých."

Zatím, co skládají se vci posvátné, koná se následující

modlitba: „Ty, který jsi plností zákona a prorokv, Kriste,

Bože náš, který vykonal jsi veškeré dílo Otcovo, napl radostí

a veselím srdce naše, vždycky, nyní a po všechny vky. Amen."
Po ukonené modlitb vystoupí knz a stoje na obvyklém
míst, rozdává požehnaný chléb. Na to pronese slova na roz-

puštnou: „Sláva bu Tob, Kriste, Bože náš, nadje naše,

sláva bu Tob!" Cho: „Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu
sv. nyní, vždycky a po všechny vky vkv. Amen." Je-li

nedle, íká knz: „Kriste pravý Bože náš, na pímluvy své

neposkvrnné Matky, mocí drahého a oživujícího kíže, slavných

svatých a velebených apoštolv, sv. N. (jehož svátek pnpadá)^

svatých a spravedlivých prarodi Jáchyma a Anny i všech

svatých, smiluj se nad námi a spas nás jakožto Bh dobro-

tivý a milosrdný!" Požehná lidu a vejde dovnit.

31. Závrek a poslední požehnání. Knz rozpustiv

lid, pistoupí ke kredenci a není-li po ruce jáhna, požívá sám,^

co zstalo . ve svatém kalichu, zbožn a uctiv. Na to vyplákne
tikráte posvátn;ý kalich a dí: „Nyní propouštíš služebníka.

svého, ó Pane, v pokoji; nebo oi mé vidly spasení Tvé^
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které pipravil jsi ped obliejem všech národv, svtlo k osvi-

ceni pohanv a slávu lidu svého Israelského." I spoádá vci

posvátné, kalich, patenu s vely, jakož jest obyej. Je-li jáhen
pítomen, uiní to sám. Knz odejde do sakristie a svléká se,

íkaje po tikráte: „Svatý Bože" atd. „Nejsvtjší Trojice"

atd. „Ote náš!" Na to vece propuštní Zla.toústce: „Milost,

která z úst Tvých záila jako pochode, osvítila vesmír, po-

klady štdrosti pipravila svtu a nám ukázala výsost pokorné

mysli. Avšak Ty, jenž slovem svým nás pouuješ, Jene Zla-

toústý, pros Krista, Boha našeho, aby zachránny byly duše

naše!" Nato modli se „kantakion" (krátkou modlitbu dikv):

„S nebe obdržel jsi božskou milost a rty svými uíš všechny
klanti se v Trojici Bohu jedinému; peblahoslavený, svatý

Zlatoúste, slušn velebíme Tebe
;
nebo Ty jsi uitelem božských

vci povdomým." Potom íká buto kantakion denní buto
modlitbu o vzkíšení, jestliže totiž jest den nedlní, a propou-
štní potichu, jako obyejn. Dokonav to, odchází z presby-
tée v obyejném rouchu knžském, pokloní se a ekne: „Bože,
bu milostiv mn híšnému!" Obrácen jsa k lidu, žehná jemu
hlasit : „Zachovej vás všechny Pán v milosti své a lásce,

vždycky, nyní a po vky vkv. Amen." Všichni odpovídají

mu, sklonivše hlavy: „Nám žehnajícího a nás posvcujícího

zachovej. Pane, na mnohaletá!" Odcházejí pak v pokojíš Pánem
Bohem.

Hiava jedenáctá.

St. Prokop opatem kláštera sázavského.

Akoli svtce za vdce a pedstaveného bratí hned od

vzniku kláštera pokládati dlužno, pece teprv o nkolik let

pozdji pohnouti se dal Prokop, aby pijal název opata a jím
na roven postaven byl pedstaveným kláštera bevnovského

a ostrovského. Latinská legenda vypravuje, že již kníže Oldich

piml jej k tomu; i) avšak více viti jest letopisci sázav-

skému a zpráv jeho, kterak ješt za doby knížete Betislava I.

vzpeoval se muž boží vzíti na sebe hodnost opatskou a teprve

*) Latinský životopis sy. Prokopa: „Udalricus ... beatum virm Pro=

copium protectorem et rectorem huins domus in abbatem ordinavit." Prameny

d. . I. str. 362.
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po mnoliýcli domluvách, i když byl seznal, že povolnosf v té

píin vyjde na dobré klášteru a bratím, poddal se vli kní-

žete a dvorského panstva jeho. i) Pozdjší zpravodaji donášejí

k tomu, že požehnání k úadu opatskému dostalo se mu
v kostele sv. Yíta na hrad pražském písluhou biskupa Se-

bíe. 2)

Dstojnost opatská nezmnila pokorné mysli pi bývalém

poustevníku sv. Prokopovi; naopak utvrdila jej ve skronmosti

a sebeobtavosti na prospch bližních. Býval pak tak veselé

tváe a tak pln citu dobrotivosti, že k nmu podízení mívali

1) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. . II.

str. 243 n.

2) Latinský životopis: „Violenter abbas ordinatur in pragensi ecclesia

per Severm episcopnm." Prameny d. . I. str. 364:. Veršovaná legenda eská :

„Dojev (Betislav) svatého Prokopa rue,
n modlitvu jemu se porue,

zpoviedav s, poe jej otcem zváti,

a ka : „Ote svatý, ra m znáti 1

Sbožie i svobodstvie vám dávaju,

opatstvie vám potvrzuju,

tob jím býti kázaju."

Svatý Prokop mezi všemi stoje

a vládánie toho se boje,

poe knze pro Buoh prositi,

aby jeho ráil zbaviti,

ka: „Vidíte m nedóstojného ;

pro Buoh volte mezi sob jiného!

Nedóstojen sem bemene toho ;

volte sieho nebo onoho."

To i jiné s nimi mluvieše,

opatem nikakž býti nechtieše.

Ale vešken satek, i sudie,

i všlici dobí ludié

prosbu k nmu uinichu,

a jedva na nm obdržechu,

že nad tím svatým manstýem
vzvolichu jej stným pastýem.

Becislav, ten knz eský,
a Sererus, biskup moravský,

hospodáem jeho potvrdichu,

k tomu opatem svtichu.

V jehožto viec svatém tle

Duch svatý pebýval cele."

Prameny d. . I. str. 354.



138 ízení bratí v kláštee sázavském.

více lásky než bázn. Jim on nepestával jak veejn tak

soukromí dávati spasitelná napomenutí a nauení mnohá, jež
dolioval píklady z djin. Y pracích pedcházel svatý opat

všechny bratry, nebot z klášterního zboží a nadání neužíval

nieho : jediné co piinním rukou svých získal, tím se vy-
držoval. 1) Pokrm, jejž pijímal, odv, kterým tlo kryl, nebyly ,

než ovocem jeho vlastních mozol, a pi veliké stídmosti

zbývalo mu vždy ješt, aby o výtžek práce s chudými mohl
se sdíleti. Prokop byl svdomitým, štdrým, ale také opatrným
správcem jmní zádušního. Y kláštee jeho ve skutek uvádno

pravidlo: Modli se a pracuj! Yšichni eholní bratí po mo-

dlitbách a službách božích za svou prací se rozcházeli, na

1) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. . 11. str.

244. Srvn. veršovanou legendu eskou:

„A kehdyž v opatstviu stoje,

Hospodina se ve všem boje,

velmi pokorn nesl kázánie

i svatého Benedikta ustavenie.

Bieše plný všie milosti,

beze všie protivné zlosti. v

Sbožie dobe opravováše,

bratru i ele spósobováše.

Sedr hostem byl i pústenníkóm,
i všem božím služebníkem.

Tiem sbožím slúžil tak hotov
le sirotkóm, le chudej vdov.
Za jeho tu svatých asóv,

neby i jednch nedostatkóv.

Nebo jej všichni milováchu,

ktož koli s ním pebýváchu.
Nebo skrze své dobré skutky,

poviedaje jim odpustky.

inil jako léka múdrý,

dávaje všem píklad dobrý.

Mnohé ludi hiechóv zbavuje,

posielal duše do ráje.

Cuzieho nic nechtl žíti

práv ústavn do svj smrti.

Klášterského nic neužíváše,

jedno což svýma rukama vydláše,

tiem s krmil i odieval,

a chudým šede udielal."

Prameny d. . I. str. 354 n.
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pole nebo do zahrady, na luh nebo do lesa, jsouce v té pí-
in vzorem okolním vesnianm.

V kláštee sázavském hned od poátku tušíme také školu,

ovšem po zpsobu stedovkém zízenou a vedenou. Vyhledá-
vala toho zajisté jedinos slovanského monastýru v Cechách,

aby v kláštee samém vzdláván byl dorost mnišský, jakož
i jinochm žádostivým vd na základ pirozeného jazyka

aby dostávalo se potebného uení. Mistrem a uitelem du-

chovních syn svých i jiných žák byl opt sv. Prokop. Znaje
se výborn v písemnictví slovanském hned od mladosti a jsa

milovníkem liturgie uvedené sv. Kyrillem a Methodem, pe-
pisoval nejvíce sám, i nauil též bratry klášterní

pepisovati evangelia, žaltáe a všechny knihy obadné.

Ano i jiná umní pstovala se tenkráte již v klá-

štee sázavském, zejména zpv, malíství, sochaství, sta-

vitelství. Na Sázav vznikla první umlecká a technická škola

eská. Vliv její na širý okolní kraj teprve v novjší dob došel

zasloužilého ocenní.

Tiché ped tím zákoutí zemské neobyejn oživlo, a lesní

ústraní jakoby bylo promnno. Píkladná zbožnost, s jakou

služby boží ve slovanském jazyku se konaly, vtlená pokora
i ochotnost, s jakou svatý Prokop, vzor neúnavné horlivosti

a lásky, každému v potebách jeho se propjoval, kázáni,
která k lidu iníval, psobily silou nemálo pitažlivou. ^)

^) Yeríovaná legenda cesliá:

„Také to do nho bieše,

jakož tamo o nm cte.s,

že s ludské chvály kryjieše,

a též svj brati radieše.

tm, ješto bieclixi v tu dobu,

i také, kteíž potom budu,

aby s náboženstvím nevelbili.

ani s ped ludmi cblubili.

Uiní to velmi šlechetn,

aby bylo držáno lístavn,

aby mš poád zpievali,

když by ludié u mš bývali;

anebo na každý svátek

bývá zde veliký satek.

Tu mšu po pím zpíevajú,

ten obyej ješe i dnes jmajú
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Chvalná povst nového kláštera roznesla se brzy po vlastecli

eskýcli, tak že lidé i ze vzdálenjších konin tam se schá-

zeli píinou pobožnosti a vzdlání. Brzy nestailo klášterní

stavení k pojetí konvrš, kteí poddávajíce se otcovské péi
sv. Prokopa, na blízku nho Bohu chtli sloužiti; naež mnozí

zizovali sob kobky poustevnické vkol monastýru. ^) Sá-

zavské zátiší stalo se studnicí, ze které rozlévaly se vody ži-

vota, prameny známosti víry Kristovy v národ eském, u nhož
staré povry a obyeje pohanské dosti dlouho a tuze se držely.

K dob, kdy sv. Prokop tímal berlu opatskou, pipadly

pro chudinu, ješto s ráno schodí

a své náboženstvie plodí.

A té mše poslúchajúce,

Bohu s porucujce,
i jde každý do svého domu,
a kamž lubo bylo komu."

Prameny d, . I. str. 355.

^) Veršovaná legenda eská:

„Hosti mile pijímáše.

pracným k zdraviu pomáháše
a smutné utšieváše.

Vše, což pro Buoh uiniti bylo,

to jmu ovšem bieše milo.

Plnil rád božie kázání

z svatého Ducha ustavenie.

Jeho slovo na vše strany rostieše,

a všady naplnno bieše.

Kteíž koli to slyšiechu,

se všech stran k nmu bžiechu,

dary své jmu obtujce
a u modlitvu s poruejúce.

Hrniechu k nmu nebožátka

práv jako k slepici kuátka,

otpoviedajc ducha zlého

a prosiece otce svatého,

aby je ráil pivinuti,

nedal jich dušem zahynuti,

chtiece s ním do smrti státi

a ve všem jeho poslúchati.

Svatý Prokop mile všechny pijímáše
a slovo jim božie kázáše.

Všichni jej ludié milováchu

a s ním bydliti žádáchu."

Prameny d. . I. str. 352.
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nkteré události zemské, jiciiž muž boží byl jednak svdkem,,

jednak úastníkem. Pro poznání ducha tehdejšího asu nebude

od místa sieji o nich se zmíniti. Když na výprav do Polska

r. 10B9 podniknuté pitrhli cechové k sídelnímu hradu Hnzdnu,
nebyla mysl váleného lidu k jinému obrácena než k basilico

tamjší Panny Marie a k pokladu nejvzácnjšímu, jenž v ní

spoíval, totiž k tlu peslavného muenníka Pán sv. Yojtcha.
Po vzetí hradu vojsko eské nedbajíc koisti, nýbrž uchváceno

jsouc nadšením, jediné žádalo, aby drahocenné ostatky ony

byly mu vydány. Ale než pivoleno k tomu od pítomného
biskupa Šebíe, musili díve podrobiti se postu tídennímu

jakož i pokání, a slíbiti, že odeknou se všech nepravostí
a zbytk pohanství, jež velikému svtci na pedcích jejich

tolik byly se protivily. To pak když ádn vykonáno, vešli

do svatyn, kdež kníže Betislav stoje na výstupku, nejprve
k nim uinil otázku: „Zdali chcete napraviti nepravosti své

a navrátiti se k rozumu od skutk zlých?" I odpovdli:
„Ochotni jsme napraviti, v emkoli otcové naši nebo my sami

jsme se provinili proti sv. Vojtchovi." Tehdy kníže vztáhnuv

ruku svou nad posvátným hrobem, takto poal mluviti k lidu

shromáždnému : „Toto jest mé nejpednjší a první pikázání,

aby satky vaše, které jste mli posud jako smilništ ajakc
nerozumná zv obecné, od této chvíle byly dle pikázání
církevních zákonné, soukromé a nerozluitelné, tak abymuž.
s jednou ženou a žena s •jedním mužem žili spokojen. Kdyby
však žena mužem nebo muž manželkou povrhl, a svár mezi

nimi vzplanul až do roztržení, kdo by z nich k pedešlému
svazku právn zavenému se nechtl navrátiti, chceme, aby
rušitel toho byl uveden v porobu ne dle ádu zem naší, nýbrž

spíše tuhostí nezmnitelného píkazu našeho, bu osoba jaká-

kolivk, aby odveden byl do Uher a nebylo mu nikterak se-

vykoupiti a vrátiti do otiny. Týmž nálezem stíhány butež

panny a vdovy a cizoložnice, o kterých se zví, že porušily
stud a poaly smilstvím. Kdyby však žena prohlásila, že ji

muž nemiluje, nýbrž trápí a bije, vydán bu mezi nimi soud

boží, a kdož bude vinným nalezen, trp pokutu vinnika. Po-

dobn o tch, kdož naeni jsou vraždou, aroiknz oznam

jména jejich županu toho hradu, a župan je pože, aprotiví-li

se, uvrz je do vzeni, ažbu uiní vhodné pokání, bu, jestliže

zapírají, utáží se železem rozžatým nebo vodou zažehnanou..



142 Mravní nedostatky lidu eského.

jsou-li vinni; ale bratrovrahy a otcovrahy nebo zabijce knží
a v takové hrdeln zloiny upadlé necbaí arciknz oznámí

županu nebo knížeti, aby je na rukou i okolo tla spoutané

vyvrkl ze zem, aby jako Kain bloudíce a se toulajíce, pobí-
hali svtem." K emuž biskup Sebí dodal: „Toto uzavení
knížete spravedlivé budiž klatbou utvrzeno. Nebo k tomu vám,

knížatm, visí me po boku, abyste ruce své astji smývali
v krvi híšník." Opt kníže: „Krmu", dí, „která jest koen
všeho zlého, odkudž pocházejí zlodejství. vraždy, cizoložství

a jiné híchy, kdoby zídil, i kdoby zízenou pijal," biskup
Sebí pravil: „klet budiž!" a kníže: „Který by toho píkazu
rušitel postižen byl krmá, bu uprosted tržišt pivázán ke

kolu a do unavení biice zmrskán a seškubán, svršky však

jeho nebutež pobrány, ale pití toliko na zemi vylito, by
nikdo proklatým nápojem se neposkvrnil. Pijáci pak, když by
byli postiženi, nechat prve nevyjdou z vzení, až každý složí

300 penz do dchodu knížecího." Šebi biskup pravil: „Co
kníže usoudil, moc má potvrzuje." Dále pokraoval kníže:

„Trhy ve dni nedlní odbývané dokonce zakazujeme, ježto
lidé v krajinách tchto proto nejvíce konají, aby jiné dni byli

prosti práce. Pakli by kdo jak v nedlní tak ve svátení dni

spaten byl pi njakém díle robotném, arciknz seber i dílo

i potah jeho, a provinilec af zaplatí 300 penz do dchodu
knížecího. Podobn také, kdož mrtvé pochovávají v polích
nebo hájích; kdož takovou vc ped se berou, dejte arci-

jáhnovi vola a 300 penz do dchodu knížete, a mrtvého znovu

pochovejte na hbitov vících. To jsou vci, kterých nená-

vidí Bh, a z tch sv. Vojtch se rozmrzev, nás opustil a ra-

dji k cizím národm se odebral."

Když eené zákony na míst tak posvátném a zpsobem
tak slavnostním byly prohlášeny, biskup Šebí vzav kladivo,

za zpvu knží jal se boiti hrob, v nmž tlo svtcovo bylo

pochováno; a když oteveli rakev, spatili muže božího v ní

ležícího bez porušení, jakoby práv byl odešel od oltáe, K-

bezná pak vn naplnila veškerou prostoru chrámovou. KJrom
tla sv. Vojtcha zdviženo také tlo bratra jeho Radima nebo

Gaudentiá, jenžto byl prvním arcibiskupem hnzdenským.
K tomu ješt vidlo se knížeti a biskupu, aby ostatky pti

svátých brati muník, kteí v témž hrad Hnzdn, ale

v jiném kostele odpoívali, k tlm svatých syn Slavníkových
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piložíce,
rovnž s nejvtší pílí pevezK do Cech. Obtíženi

jsouce neobyejnou koisti, stanuli Cechové u veer dne 23.

srpna u potoka Rokytnice pod Vysoany, kdež, jak se roze-

dnilOj pišlo jim naproti duchovenstvo a všechen lid v procesí,

jehož dlouhou adu nemohla, obsáhnouti ani širá planina.

Prvod seadil se pak takto: Kníže a biskup nesli milé bím
muenníka Pán sv. Vojtcha. Za nimi pospolu opatové (bev-

novský, ostrovský a sázavský i) nesli ostatky pti bratí.

Potom arciknží ochotn podpírali ostatky arcibiskupa Gau-

dentia; za nimi kráelo dvanácte vybraných knží, prohýba-

jíce se pod tíží zlatého kíže s tlem Ukižovaného. Nebo byl
kníže Boleslav Chrabrý tikráte sám sebe dovážil tím zlatem.

Na pátém míst neseny jsou ti desky tžké, zlaté, které po-

loženy byly okolo oltáe v Hnzdn, kdež odpoívalo posvátné
tlo. Vtší deska, zdélí pti lokt a desíti dlaní zšíí, byla hojn
okrášlena drahými kameny i kišálovým vykládáním. Ku
konci vezli na více než na sto vozích obrovské zvony a po-

klady z Polska, za nimiž šel nesíslný zástup šlechtic spou-

taných okovy na rukou a kruhy kolem hrdla.

Sotva spoinulo tlo sv. Vojtcha ve stoliném kostele

pražském, cenno jsouc palladiem slávy a velikosti eské, vy-

pravil kníže Betislav spolu s biskupem Šebíem poselství do

íma,- jež by pednášelo tam sv. Otci žádosí usilovnou, aby

Praha, kdež trvale stanuli pokladové hnzdenští, povýšena byla
za metropoli. Nkteí spisovatelé i tak vc si pedstavují, že

kníže Betislav I. spojiti chtl pod žezlem svým Cechy, Mo-
ravu a Polsko. 2) S úmyslem takovým, založiti totiž samo-

statnou velíši slovanskou, ježto nebyla by závislá na Nmcích
ani politicky ani církevn, uvádí se ve spojení píze obou hlav

:.

zemských, jak projevována byla klášteru sázavskému. „Nová;
osada klášterská mla (prý) býti štpnicí knžstva v pravd;
národního, odtud šíiti se mla liturgie sv. brati solunských

po vší íši slovanské, kterou kníže náš hodlal založiti." ^) „Než
pro oblíbil sob Betislav mnichy sázavské k provedení veli-

^) Letoplsec Kosmas, kterého tuto u vypravování následnjeme, zmianje
se obecn o opatech, žádného z nich jménem nebo podle kláštera neuvádje.

Prameny d. c. IL. str. 77.

2) Dudík, v Djinách Moravy; n. str. 126.

^) Sembera, v Djinách stedovkých; n. str. 566.
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kého úmyslu toho a pro nepoložil je radji v ruce biskupa
svého? Biskup Šebí píslušel pod metropolitu mohuského,
kterýž nikdy nebyl by dopustil novot v ei liturgické, zvlášt

také že v ím té doby již dávána ei latinské rozhodná

pednost, ba jediné právo v církvi západní. Jinak mla se vc
pi mniších; k tm neml práva ani metropolita ani biskup
v jehož diecési byli se usadili. Kníže zbaviv takto vlastního

biskupa nesnází a píkoí, troufal sob pece provésti úmyslu
svého. K tomu pak ml býti nad jiné pomoen opat sázavský
sv. Prokop." 1) Tomu-li tak, nesml zakladatel slovanského mo-

nastýru scházeti pi vítzoslavném návratu vojska eského
z výpravy polské.

Jiná událost pipadající k dob, kdy sv. Prokop zastával

úad opatský, jest smr poustevníka Yintýe a poheb jeho
v kláštee bevnovském. 2) Již svrchu byla e o ní, avšak

v jiné souvislosti; tuto klademe ji, abychom mohli ukázati,

že i latinští mnichové tšili se pízni a podpoe kní-

žete Betislava I. Umíraje Vintý roku 1045, prosil prý pa-
novníka eského, aby poskytl Bevnovu njaké podpory za

duše pedešlých knížat, na pam prosebníka i také dárce sa-

mého. ^) K tomu jinde se vypravuje, kterak kníže pamtlivjsa

slibu Vintýovi daného, vzdlal roku 1046 nový vtší chrám

v Bevnov a nadal jej hojnými statky, zejména Újezdem
v Prachensku, který zavíral v sob 18 vsí. Zárove pak s tím

darováním pivtlil Betislav ke klášteru bevnovskému cellu

založenou v Rajhrad na Morav, kterouž o ti léta pozdji

(roku 1048) obrátil v klášter a hojnji nadal. ^) Opatem bev-

novským byl tenkráte Menhart (r. 1035—1089).

Dobe-li nás zpravuje pokraovatel Kosmv mnich sá-

zavský, dostalo se klášteru sv. Prokopa nkdy r. 1052

listu knížecího na potvrzenou zádušních statk. Za-

víráme tak ze zmínky letopiscovy, ^) že Betislav I. pod sv-

1) Budíkový Djiny Moravy; H. str. 127.

2) Nkteí spisovatelé se domnívají, že pohbu Vintýovu pítomen byl

sv Prokop. V nedostatku staré zprávy nelze toho ani tvrditi ani zapírati.

3) Životopis poustevníka Vintýe; bl. 11. Prameny d. c. I. str. 345.

*) Erbenova Begesta; . 108, str. 44 n.

5) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Bracizlaus , . . sub testi-

monio et confirmatione filii sui Wratizlai . . . abbati Procopio scriptis et le-

gitimis testibus reconsiguavit." Prameny d. c. 11. str. 244.
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dectvím a potvrzením syna svého Tratislava ujistil majetek

sázavskélio monastýru. eený knžic narodil se asi r. 1032,

i nemoU tudíž díve než asi r. 1052 býti svdkem rozhodnutí

knížecího. Jak se podobá, opatrovány jsou ješt za doby leto-

piscovy (roku 1162) listy knížete Betislava I. v poklad klá-

šterním.

Za doby sv. Prokopa byl monastýr sázavský místem
tuhé kázn, jak ani jinak nedá se mysliti pi samostan,

jenž z poustevny byl vzrostl, bývalým poustevníkem byl ízen

a vyuence písného zpsobu života v sobe hostil. Miloval

sice opat bratry sob poddané, a jako nkdy nejvyšší knz
v Israeli, když vcházel do svatyn nebo k oltái, nesl jména
dvanáctera pokolení na prsou svých, tak i sv. Prokop vcházeje
i vycházeje ze svatyn sázavské, nesl jména duchovních syn
svých v srdci a kryl je lásky kídloma: avšak pitom ne-

spouštl s oí pravidel mnišského obcování, napomínal, káral

i trestal vedle toho, jak pestupky bratí zasloužily. Píklad

zapsaný životopiscem jeho ze ] 3. století i) potvrzuje naše vý-

1) Prameny d. c. II. str. 364. Veršovaná legenda eská líí to takto:

„Sta s pak na jedny hody,

tu s jednomu bratru pnliodi,

že tu svat mšu slúžieše,

vysokým hlasem notieše.

Chluhieše s tiem pohiechu,
až mnozí o nm mluviechu:

„Tak jest krásn zpieval mšu dnes

jako jeden andl s nebes."

Když to svatý Prokop uslyše,

že s ten bratr hlasem chlubieše:

svatému otc protivno bieše,

že tak uinil, jakž jemu neslušieše.

Sezva sv bratru v hromadu,
uiní v tom dobru radu,

a ka: „Bratie, toho bratra sucfmy,

že s hlasem chlubil ped ludmi."

Kázav jemu ped bratr státi,

i poe mu z toho láti:

„O brate milý, pro tak iníš,

že sv dušu velmi viníš,

až mi jest žel velmi toho,

že sebe nelutuješ mnoho.

Ba za nevieš, že pro vinu takú

Dr. Krásí: Sv. Prokop.
^0
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roky. Aby lid venkovský asnji obcovati mohl službám božím,
ustanovil horlivý opat sloužiti mu v den sváteni zvláštní

mši svatou hned po prime, kdežto sborná liturgie ko-

nala se teprve po sext. Osadní mŠi tu obtoval kdysi
knz-eholník dstojn sic, ale hlasem vysokým a strojeným

pronášeje zpvy, aby došel za to pochvaly u lidu. To také se

mu povedlo, jakož slyšeti bylo mezi vícími, že zpíval jako
andl. Sv. Prokop dovdv se o ješitnosti jeho, svolal bratry
v hromadu a ped nimi káral veejn vinníka: „Jest nám toho

líto, milený brate," pravil, „že ty hledaje chvály lidské, pi-

pravuješ se o zásluhu z pokorného konání mše svaté, ba v ne-

bezpeenství uvádíš svou duši. Nebo znáš pravidlo naše, aby
nikdo nebyl žádostiv chvály lidské. Zpíval jsi jako „njaký"
andl! Za to pijmi nyní šlehy prut, aby hokost trestu

vyléila t z bažení po chvále lidské. Tot pravá modloslužba

vyhledávati sob ze služeb božích pochvaly u lidí. Nebot když
modlíme se .k Pánu, jenž zkoumá srdce naše a ne hlasy, máme

"prosby své upímnou duší a pokornou myslí jemu pednášeti,

aby naplnn byl onen píkaz: Od té zlé, jež dímá v ln
tvém, ostihej závory úst!"

Vážíce povahu a horlivost sv. Prokopa, mžeme v jistot
za to míti, že osobní psobení jeho nebylo omezeno zdmi

potratíš vuú otplata?

Náhle poznaj s i svú vinu

a chovaj sé potom toho iuu."

Však aby potom jral báz,
dachu jemu osliu káz.

Potom tomu i také jiným
dal píklad všem bratróm svým,

zapovd, aby toho neinili,

by s kde náboženstvím chlubili,

ka: „Bratie, vám jest to známo,

jakož tam ve teniu psáno:

súkromie ote všech ludí,

a ten, jenž srdce ludské vidí,

kdy uslyšie co sliného,

pijme hotov každého.

Proto, moji milí synové,

chovajte se peludy áblové,
a když co nábožn prosíte,

vzte to, ež jist obdržíte."

Prameny d. . I. str. 355.
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kláštera, nýbrž odnášelo se také k širému okolí. Uritýcli

zpráv o tom pohichu nemáme, než jen povst, kterak prý
svtec kázav slovo boží v Polabí, pepaden byl v lese u Ce

lakovic od zbjník, kteí obtavého missionáe nelítostn

ztýrali. Ale sv. Prokop odpouštje hned, modlil se za své ne-

pátele.

Hlava dvanáctá.

Zázraky sy. Prokopa.

Že Bh vyslance své jakož i nkteré svtce darem zá-

zraného psobení vyznamenal, o tom pochybnosti býti nemže.
Než i to z djin se podává, že k pamtem na život osob zbo-

žností proslulých navazují se prodlením asu zvsti o podivu

hodných inech a zázracích, jež jinak vedle pravidel kritického

bádání osvditi nelze. Sv. Prokop byl muž neobyejný. Boha
i bližních svých milovný, hrdina odíkavého života a výtený
vdce duší, který veliké skutky nejen myslí osnovati, ale i

.v život uvésti uml. Cechové uctívali jej jako muže božího

již ped církevní kanonisaci (r. 1204), pece však v dob, kdy
známkou osobní svatosti pokládán jest dar zázrak.
Svdí o tom letopisec kláštera sázavského ze 12. století, který

vypraviv mnoho chvabiého o život sv. Prokopa, dotýká se

konen i. zázrak jeho. Aby pak nemyslil nikdo, že pi tom
snad povrivosti uzdu popustil, ohrazuje se letopisec a sdlení

svá nazývá zprávou vrohodnou. i) Pochybovati tudíž ne-

rozdíln o všech divech, jež pipisují se moci nebo pímluv
sv. Prokopa, bylo by rozpakovati se do zázrak vbec. Pi tom
rádi pouštíme, že v potu vypravovaných událostí postihnouti
lze i píhody malicherné, jež dosti pozd od autor mén vzd-

laných a soudných byly zapsány nebo z úst prostého lidu bez

váženi ve spisy pejaty: tm zstavena budiž cena lidových

povstí. Y pítomném lánku jednáme toliko o zázraných udá-

lostech, jež kladeny jsou k dob, kdy sv. Prokop byl opatem
kláštera sázavského.

Vedením jeho konaly se na Sázav prosebné prvody (li-

tania minores) o kížových dnech. 2) Mnichové nesouce kíže,

^) Pokraovatel Kosmv (nmich sázavský): „Opere pretium dusimus
unum ex miiltis beati viri miraciilis compendio stili ac veridica relatioae fi-

•delium memoriae caritativae tradere." Prameny d. 5. II. str. 246.

2) Latinský životopis sv. Prokopa: „Tempore igitur, quo ex romana
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prozpvovali dojemné prosby k Bohu na pímluvu svatýcli,

lid pak modle se i post, kráel za duchovními. Prosebného

prvodu chtl súastniti se Mna jakýsi, jenž pebýval v kra-

jin po levém behu eky Sázavy. Pišed až kvod, neshledal

tu pohíchu ani pevozníka ani jediné lodice, aby po ni dostati

se mohl na protjší .beh. Zatím v pravý as, jako sv. Prokop

vždy iníval, zahájena byla pobožnost na Sázav. Menna po-

hlížeje toužebn ke klášteru, spatil pod ním na behu eky
lo, jež pivázána byla na tyi do zem zaražené. I jal se-

takto vroucn modliti : Bože, který pro zásluhy vyvolence svéha

Prokopa veliká dobrodiní nám prokazuješ a jimi srdce naše-

dvrou plníš v mocnou pomoc svou, na pímluvu jeho ui;,

aby ona lo sem se penesla a mn pomocná byla k as-
nému dojití pobožnosti. Sotva domluvil, lo pohnuvši se

i s tyí prudce spla k levému behu eky. Vdn-
oznámil to potom Menna Prokopovi, ale svtec odmítaje díky^

pravil: „Nemysli, že pro mne nehodného uinil to Pán, nýbra
zbožná dvra tvoje stala se píinou divu, jakož pislíbil

Kristus : „Budete-li míti víru jako zrno hoiné, nic nebude-

nemožno vám."i) Tudíž pevné víe tvé poskytl Pán znamením
nového utvrzení."

ieianio celebratur, quidarn homo Menne nomine .... venit." Prameny d. i.

I. str, 363. Církev východní nemá kížových dn.

') Veršovaná legenda eská vypravuje takto:

„Chcu praviti o jeho diviech

i o jeho svatých iuiech,
co jest inil toho asa.

kdež jest všecka ludská spása,

kehdyžto s kíži chodiece

a za ti dni s postiece,

lud s kíži chodil zpievaje

podle ímského svyaje.
K tomu asu z kraje dalekého,

chtiec -vidti Prokopa svatého,

jeden tudiež pišel bieše,

a ten lovk Menna slovieše;

choditi s svatým Prokopem chtieše,

k tomu velikú žádost jmjieše.
Pišed k Sázav, poe státi

a na pievozníka ptáti.

Nehieše tu i jeden lovk,
ježto by jeho pevezl v diek



Uzdravení lovka zlým duchem posedlého. 149

Jinélio asu pivedli prý k Prokopovi lovka zlým
duchem posedlóko, který tak hroznou zuivosti byl zmítán,

že jen stží nejsilnjšími muži dal se ukrotiti, a tém bez

k svatého Prokopa domu
;

nevdieše, co uiniti tomu.

Mnoho lodí u behu stojiechu,

i sochory pivázány biechu.

V ty doby hodinami dospievajúce,

pojidu, s svatými zpievajúce

svatý Prokop i bratie jiná.

a chváliece Hospodina.
Uze Menna, smutn stáše

a k Bohu srdcem vzdycháše.
Že s ním rád choditi chtieše,

proto že takto mluvieše:

„Pro svatého Prokopa zasliženie

dopej mi, Bože, peveženie .'•"

To povd v svj truchlosti,

hned s k nmu lunek zprosti,

ostaviv onen prázden beh,
uini k nmu ruí bh,
pime s k nmu upriemo.

To jest ot mnohých vidieno,

ktož s svatým Prokopem biechu,

a takto k nmu mluviechu:

„Kako t jest sm bez vesla

lodí pes vodu penesla?"
Menno jim všem otpovd,
velmi vesele s nimi chod:

„Bóh uinil to znamenie

pro svatého Prokopa zaslúženie."

Svatý Prokop tej chvále nechtieše,

proto že takto mluvieše:

„Milá bratie, nedivte s :

avšak ve tení te s:
Budete-li jmieti mieru

a k Bohu spravedln vieru

jakožto jádro hoiné,
a prositi, což jest sliné,

co chcete, to obdržíte,

teba-li, hory pevrátíte.

Takež ti jest toto nynie:

Buoh naplnil jeho žádánie !

Bud Buoh žádúcí pochválen
na vky vkoma, amen."

Prameny d. . I. str. 352.
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ustání strašlivé zvuky vyrážel. Píbuzným zželelo se neštstí

jeho, i pivedli jej pevn svázaného do kláštera na Sázav.

Jakmile ped sv. opatem stanuli, ozval se zlý duch a pravil:

„Co zlého jsem ti uinil, Prokope, že mne vyháníš?" A to po-

vdv, hrozn trýznil ubožáka. Muž boží poruil tedy jednomu
z bratí klášterních, aby modlitbou a postem krotil zlého ducha

i zaklínal, sám pak neustával prositi Boha za pispní. Za týden

jal se svtec konati závrené zaklínání. A hle, zlý duch
v podob erného ptáka vyletl z úst posedlého a

usedl na stechu chrámovou. Když pak svtec neustával v mo-

dlitb, spadl bs k zemi a na tyi kusy se roztrhl. Od té doby

prázden byl lovk nebezpeného spoleníka.^) .

2) Latinský životopis sv. Prokopa, v Pramenech d. . I. str. 363. Srovn.

Veršovanou legendu eskou:

„Poslúchajte viece divóv,

i jeho pesvatých inóv!

Se všech stran k nmu bžiechu

a pracné k nmu stžiechu.

Svatý Prokop dnem i nocú

všem spomaháše božú mocú.

Mezi jinými pracnými piveden bieše,

ten v sob zlého ducha jmieše ;

ten s na všechno trháše,

pehrozn zuby skehtáše,

sžímaje své zuby i pleci,

cht ze všech ludí utéci.

Chodiechu s ním pietelé v hluc,
a svázavše jemu ruce,

an každému chodi laje,

na svatého Prokopa volaje:

„Prokope, kivdu mi iníš,

že mne ven ot tudto pudíš;

však jáz tob nic neškozu,

ac s tiemto lovkem chozu,"

Povdv to, v diebliej zlosti

vzlomi lovkem bez milosti.

Svatý Prokop uzev pracného,

ukroti v nm ducha zlého.

Porui jej bratru staému
a pikáza mocn jemu
snažn peu o nm jmieti,

postiec s, nad ním klatvu pieti.

A sám s na modlitvu otda,

. svój život utrpniu poddá,
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Již svrchu pi popisujeskyn sázavské uinili jsme zminku

o tom, pro slaví se Prokop vítzem nad zlým duchem
a nástrahami ábelskými. Podnt k tomu zavdal pedevším

tuhý život jeho v pustém ústraní. Ydlof se vždy za vku
kesanského, že peklo podniká boj jen proti ctnosti, a ím usi-

lovnjší jest snaha lovka ochrániti sob duši bez úhony, tím

prudší nájezdy zlého ducha. Sv. Prokop odpíral srdnat, utvrdil

se v pokoe, utužil v ctnosti, a proto získal vrch nad nepí-
telem lidstva. K tomu pistupuje, že živ byl svtec v dob,

kdy v zemi naší dodržovaly ješt povry pohanské. Pohanm
pak byla místa odlehlá bydlištm zloboh

; pirozené nemoci,

nenadálá neštstí i pohromy živelné úinkem bs. Sv. Prokop
vzdlav pusté okolí kláštera, hostil u sebe a ošetoval nemocné, .

pispíval ku pomoci nešastným, pozdvihoval bídné, a tak co

vedle domnní lidu „bsové" zpsobili, rukou jeho vedeno zase

k dobrému. Že v pravd pohanské názory tu i tam ohlasu došly

líením píhod svatoprokopských, dkazem jest nám ku p.
smyslná pedstava bsa jako erného ptáka (krkavce), jenž po-
sedlému z úst vyletl. Také toho vzpomenouti lze, že svtec

nevyhýbal se asi boji proti pohanským bžkm, veda ctitele

jejich k poznání Boha. Tu pak dle slov písma: „Omneš dii

gentium daemonia" mluvilo se záhy o astých zápasech jeho
s bsy.

tu na kolenc klekaje

a na svj^ch prsech padaje,

hlad mra, do noci s post,
cht zbaviti zlého host;
in to v noci i ve dne,

a to práv do toho dne.

Potom zaklev ducha zlého,

vyhna jej z lovka stného.

To mnozí ludie vidiechu,

kteížkoli pi tom biechu,

že velmi u brzkém spchu
vzlete na kostelnix stechu.

Brzo vniuž pták se svinuje,

let pre s nelenuje.

Potom pak na zemiu páde

a na tvero se rozpade.

Ten lovk by ovšem uzdraven,

bu v tom Hospodin pochválen!"

Prameny d. . I. str. 353~
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Vítzství v boji proti bžkm-bsm tlumoeno jest po-

vsti, kterak sv. Prokop zabnal od kláštera straky vyru-

šující jej z pobožnosti, a dosáhl tobo, že nikdy více v okolí

tom se neobjevují, i) V mythologii slovanské jest straka bu
tvorem rtovým bud rtem samým. Bývala tudíž za pohanstva

ptákem boh zvstujícím nejspíše neblahé vci píští. Sv. Prokop
rozšíiv vkol kláštera svtlo evangelia (=: blahovsti), zapudil

navždy zlovstné posly pohanského božstva z krajiny sázavské.

Posud ješt se tam vypravuje, zavítá-li straka ke klášteišti,

že neštstí stihne nejbližší okolí.

Životopisec svtcv ze 13. století vypravuje o útku
bs ze skalních rozsedlin poblíž kláštera, když pítomnost
muže božího stala se jim nesnesitelnou. Kteréhosi dne ozvaly
se prý stížné hlasy v jeskyni: Bda, ký nešlechetník usadil se

tu nad píbytkem naším! Nelze nám již déle snášeti strk
od nho. Pobídnme soudruhy své z Milobuze a pry se bem^
odtud na poušt lobeskou, kde nebude nás sužovati muž zlo-

eený, jenž klidného pobytu tuto nám nepeje. Muž boží

uslyšev hlasy takové, ozbrojil se svatým kížem a sestoupil do

sídla bs. Ti pak hned s hrozným povykem vyklidiK se z místa

svého a nebyli více na pekážku pobožnosti Prokopovy. ^)

^) Balbin: „lUud etiam mirum picas orationi suae obstrepentes abire

iussisse, neque umquam amplius in ea vincinia comparere."

2j Latinský životopis sv. Prokopa, v Pramenech d. c. I. str. 363. Ver-

šovaná legenda eská:

„Ješe vám viece povd,
co o svatém Prokopu vd.
Sta se to pak v jedny asy,

uslyševše všaké hlasy,

ande rtié volajce,

mezi sob to mluviece:

„eský lovk nad námi jest,

o nmž jsmy dávno kladli lest,

chtiec jeho otsud vyhnati.

Juž s to nemóže státi;

neb jsa závisti plný,

jmaje k nám nevrné iny,

vš proti našemu sboru

obsdl zde nad námi horu.

Nuže, Prokope, vz to, bre,

pro t musímy jíti pre."

Svatý Prokop požehnav s
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Jiný druh zázranýcli in, jež pipisují se psobeni i
pímluv sv. opata sázavskélio, na dobré vycházel nemocným,
že totiž z tžké choroby za pispním jeho náhle ozdravli.

Skladatel latinského životopisu dokládá, že dalo se tak dosti

zhusta, jenže svtec následuje píklad pokorného Spasitele,

zapovídal uzdraveným, aby za životajeho nieho o tom neroz-

hlašovali. Pece však sám životopisec zmiuje se o žen,
která drahn asu slepotou byla stížená, naež utekši se

o pomoc k muži božímu, modlitbou jeho a znamením svatého

kíže nabyla opt zraku, i) Jiné pípady kladené k rzným

posvátné rúcho vzvlek na se,

biík malý sob uin,
i jide tam do jeskyn,
v svoj ruku nesa svaté,

a ka: „Yy siem proklaté,

vy jste hadového roda,

ještrcieho k tomu ploda.

Božu moc kazaju vem,

abyste šli od tudto ven.

Nkterde na piišn jdte,
a nikomému neškote."

Tedy rtié velikým prchem

proraziece skálu vrchem,

ped svatým Prokopem bžiece,
své smutky sob praviece:

„Hoe na naše sednie,

juž našeho bydla nenie."

Sebrachu s všechna íše,

i milobuzská tovarišie;

pojemše sé všecka obec,

jidu v horu, jlejž dj Lobec.

Prokop svatý po tom boj
viec tu osta u pokoj.

Hospodine, bn ti chvála,

ábelská moc neostála."

Prameny d. . I. str. 353.

*) Latinský životopis sv. Prokopa, v Pramenech d. . I. str. 363. Ter-

iovaná legenda eská:

„Posete málo, mliece,

uslyšíte divóv mnoho viece.

Ludí ot všad pemnožstvie
z vesnic okolo z súsdstvie

k nmu se utkováchu,
zdravie od nho pijímáchu.
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dobám po smrti svtcov uvedeme na svých.
"

mistecli. Pro

úplnosí ješt dodati jest, že sv. Prokopa pokládá tradice lidu

i kisitelem mrtvýcli. Utonul prý muž jakýsi v ece Sázav,

když pevážel se ke službám božím. Svtec pak modle se nad

bezduchým tlem, vyžádal mu nového života.

Ye starém rukopise z knihovny kláštera sedleckého ^)

velebí se apoštolské psobení sv. Prokopa tmito slovy:

Svatý Prokop velmi mile

všckemy k sob pichýle,
každého milostivým inem
a svého mistra píkladem
necht, by ot nho který div

byl zjeven, donidž jest živ,

že toho Buoh nemiluje,

ktož s ped ludmi velbuje.

To i jiné stoje mluvieše,

a ped ním množstvie luda bieše.

V ten as také slepá žena

bieše peden pivedena.
Ta svta vidti nemožieše,

avšak svatého otce prosieše,

kc: „Tys sluha Boha živého,

dopomoz mi zraku mého."

Tak na kolenu klecieci,

pežalostiv placci,

kci: „Smiluj s nade mnú,
otce svatý, nynie nad temnu."

Svatý Prokop smilova se nad ni,
nad tú jistu temnu pani,
kížem svatým znamenaje,
a takáž slova jmenuje,

ježto je sám Syn boží pl,

kdyžto jest onomu slepc zdl,

ka : „Pomoz, Bože, zraku mému,

jakos pomohl onomu slepému."

A jakž to brzo povede,

tak žena oima vzhlede,

a viec do svého skonenie

jmla zdravie i vidnie.

Zbaviž nás. Bože, slepoty,

dopeje nám své lepoty."

Prameny d. , I. str. 353 n.

2) Preces et officia de diversis sanctis, auctore fratre Erasmo Snei-

denlux.
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Salv Kephas Bohemorum,
Lux, exemplár monaclioruin,

Spes et salus infirmorum,

Pupillorum diix et comes nemorum!
Gaude Bohemorum coetus,

Procul pelle luctum metus;

Nam per illum est deletus

Terrae tuae error vetus!

Hlava tináctá.

Skonání sy. Prokopa.

Piblížil se as, kdy zakladatel asketeria sázavského spla-

titi ml dluh smrtelného tla svého. Starost o budoucí dobré

kláštera pipadla na ducha jeho, když vážil nepatrný hlouek

pátel liturgie slovanské, zejména v ad tch, kdož hlasem

svým rozhodovali v rad knížecí o budoucích osudech zem.

Nejstarší letopisec dí, že vnuknutím Ducha svatého zvdl
i dobu svého skonání i tžkou školu utrpení, kterou projíti

bude duchovním synm jeho z kláštera sázavského. Dva dni

ped smrtí povolav k soÍD zdárného synovce Yita a pobožného

syna Jimrama, vyložil jim zevrubn, co zbhne se v letech

píštích, a kterak jim pevn státi jest, i neztráceti srdce v ne-

štstí. Pravil: „Synákové moji, kteréž jsem já vychoval jako
kvona kuátka, považte, že jest tu as mého skonání; nebo

tetí den s vlí boží odeberu se ze stánku této tlesnosti, po-
rue vás Bohu. ISTež oznamuji vaší opatrnosti, že po odchodu

mém zmítáni budete prudkou bouí pomluv atrýznni mornou

pohromou pronásledováni, budete uinni vyhnanci na šest let

v zemi cizí, a toto místo bude mocným rozhodnutím knížete

odevzdáno ke jmní cizozemcm. Ale vy, synové nejmilejší,

nechtjte proto odpadati od víry, utvrzujte bratry své. Boha
snažn chvalte, ve Štstí mu díky vzdávejte, v neštstí prosby
k nmu vylévejte, v radostech mu vdní budte, ve smutných
píhodách pomoci jeho hledejte ;

a na konec nesmírnou dobro-

tivostí jeho útchy dojdete. ÍTebo po šesti letech slituje se nad
vaším vyhnanstvím, obnoví vám stav pokoje, a utrham vašim
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odplatí rovným dle zásluhy, vás pak uvede zpt do pístavu
ntšeni. Po smrti totiž nynjšílio knížete dobrého Betislava

nastoupí Spytihnv, který bude vás pronásledovati, ale po jeho
smrti ujme panství nad íší eskou Vratislav, muž bohabojný,

dobrotivý. Ten vás pivede zpt z vyhnanství a dá vám Ježíš

Kristus, Pán náš, v tomto míst pokoj a bezpenost po všechny
dni života vašeho, "i)

1) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) k r. 1053, v Pramenecli d.

. n. str. 244 n. Srvn. Veršovanou legendu eskou:

„Juž ot narozenie Syna božieh.o

po tisúci po pti dcát léta tvrtého.

Takého byl šlechetenstvie,

že jemu Buoh zjevil prorostvie ;

sv smrt ped dvma dnoma vdl,
tu svýma pieteloma povdl:
Vitošovi, sestenc svému,

a Jimravovi, bratrcu druhému.

Tma k sob pijíti kázal

a poád jima vš ukázal,

a ka: ^Synové moji milí,

vy jste se mnú ot mladosti byli.

Choval sem vás ot poátka

jako slepice svá kuátka.

Tetí de andlské poslánie,

to slov božie zvstovánie,"

vece, „mn jest s tohoto svta sníti.

Vztež, co s vám stane po mej smrti.

To vám poád vš zjevuju,

a Bohu vás poruuju;
nebo mnozí na vás kroie,

že vy od tadto vysoie.

A takto s potom stane:

Jiný knz po Becislavovi vstane,

tomu bude jméno Zbyhnv,
ten ukáže nad vámi svój hnv.

TJposlúchaje lestných ludí,

ot tavadto vás vypudí,

i dá pak to miesto Nmcóm,
odkads jiným cuzozemcóm.

A vy, nejmajiec kde býti,

musíte do jiné zem jíti.

Tam pebudete šest rokóv,

až Buoh uméní tch sokóv,

ježto budu na vy soiti,

nebo kter kivdu initi.

Proto, moji synové milí,
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Dniliélio dne potom pedstoupil ped svtce clmravec ja-

kýsi, kterému v kláštee poskytnuto bylo týdenní pohostinství,

aby dkoval již za n opatovi. Sv. Prokop byl by rád pro-

pjil mu daru na cestu, ale nemaje práv niebo, žádal cbu-

asa, aby setrval ješt v kláštee aspo den, potom že sob
odnésti mže plaší opatv. I stalo se po smrti Prokopov,

jakmile nemocný oblekl na sebe plášf svtcem mu poruený,
že ibned ozdravl, i)

tak, jakož ste se mnú byli,

v sbožiu v hromad bydliece,

a mezi sob s nezliece,

pebývajte tam mile,

až i mine ta zlá chvíle,

ot Boha s nerozpacujce,
ale ve všem se jemu poruejce,
i v žalosti i ve smutciech,

také ve všech dobrých skutciech.

A stane-li s co vám zlého,

poprosíte Boha samého.

Tož vám praviu i jinej brati,

že vás Buoh ve všem opatí,
i také vás skoro utší,

že vámi zase pospiesí,

vaše nepátely zatratí

a vy se všú stiú navrátí.

Buoh to uiní sv moc
a mix nedóstojn pomocú.
A kehdyž tch šest let mine,

knz Sbyhev nemilostivý zhyne,

a potom bude knz Vratislav,

ten bude na božie sluhy laskav.

Ten s k tomu klášteru obrátí

a vás se všú stiú navrátí.

A taký pokoj Buoh vám uiní,

viec budete jmieti, i po vás jiní."

Prameny d. . I. str. 356.

^) Latinský životopis sv. Prokopa, v Pramenech d. . I. str. 365. Ver-

šovaná legenda eská:

„Však znamenajte, jeden nemocný,

po všem tlu malomocný,

pijide k otc svatému,

poruí s mocn jemu.

Svatý Prokop píjem pracného,

po téhodne chová jeho.

Po témdni poce otpušenie bráti,

a cht do svého kraje vstáti.
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Nadešel tetí den a pro svtce poslední na zemi, jak byl
sám pedpovdl. Mniši konali obvyklé služby boží v cbrám,
kdežto nemocný opat modlil se hodinky knžské na lžku. Na
veer uzavíraje pobožnost svou kompletoriem, pocítil prudký
záchvat choroby. Ihned kázal pijíti bratím, a když plaíce,
dostavili se do komnaty, posiloval je otcovskou útchou a na-

pomínal k svornosti i stálosti v dobrém. V tom duch jeho vy-
kroil z tla, a svtec usnul v Pánu. Dokonal pak blaho-

slavený opat Prokop bh života svého r. 1053 ve druhé

polovici msíce bezna. Jím shaslo vzácné svtlo národu

eskému, odešel vlastenec upímný, vrný opatrovník ddictví

po sv. apoštolech slovanských potomkm zstaveného, zakla-

datel a správce slovanského kláštera v Cechách, uenec té doby
na slovo vzatý. Vdli ti, kdož stáli pi ctihodné mrtvole, že

odchodem Prokopovým rozmnožen jest poet pímluvc za lid

eský u Boha; ale zdali tušili také té chvíle milovníci slo-

vanské církve, že poslední schopný zastance její na vnost se

odebral? Ke dni 25. bezna, kdy koná se svátek Zvstování

Panny Marie, položen poheb jeho.^J

Svatý otec na chudé laskavý

vida, že lovk na tle nezdravý,

poe jeko lutovati,

že jemu nejma co dáti.

Juž bleše pro Buok všecko rozdal,

neb jemu Buob byl smrt zvstoval:

i bleše s všbo zbavil,

než jediné ruko na sob ostavil.

Vece:. „Milý synu, mn jest s toho svta sníti;

nebu t le do tetieho dne zde býti.

Až m do rova doprovodie,

tuto mú sukniu tob dadie."

Jakož s potom je stalo ;

to uslyšíte, až ješe potu málo."

Prameny d. . I. str. 356.

1) Pokraovatel Kosmv (mnick sázavský), v Pramenecli d, . II.

str. 245 n. Veršovaná legenda eská vypravuje skonání svtcovo takto :

„A když jima to vše povd,
juž na smrtnej posteli sed,
kakž-kolvk mdle dýcháše,

proti áblu dva dni bojováše,

prose za všie své milé syny,

aby Buoh spustil jich viny,

i za jiné, ktož budu jeho sluhy,
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Když daly se pípravy k poctování mrtvólio "tla, zatoužili

prý nkteí eholníci sázavští po tom, aby vrným o"brazem

zachovaná jim byla podoba svtcova. Jeden z nicb zhotovil

tudíž obraz sv. Prokopa s oima zavenýma, jak v rakvi mrtev

ležel.

V nynjším farním kostele v erných Budách ochrauje
se nad poboným oltáem sv. Prokopa starý obraz velkých

rozmr, pedstavující téhož svtce v odní veleknžském.

aby byli zbaveni tuhy.

„V kterej koli núzi jsce,
k nmu nábožn volajce,
budu tebe, Bože, prositi,

ra je v jich prosb uslyšeti!"

To s djieše po kumplet :

pozva sob jiné bratie,

potvrd jich v dobrej víe,

aby stáli vždy v tej míe.

Dav jim milé požehnanie.

i vze ot nich otpušéenie.

Uzev svatého andla,

pusti dušu z svého tla.

Bratie žalostn plakáchu,

a tak mezi sobíi v oláchu :

,.Komu nás, ote svatý, ostavíš ?

komu-li nás po sob poruíš?
To j.-my po tob osieli nebožátka,

auveh ! jako po slepici kuátka.

Pebývali jsmy s ním milostiv;

již ostanemy po tob žalostiv.

Auveh, nám otce takého !

Ba kde dobudemy sob jiného!''

To i jiné mezi sobíi mhiviechu

a velikú žalost jmjiechu.
Ot narozenie Syna božieho

po tisííci let po pti dcát pátého

sšel svatý Prokop s tohoto svta,

jenž byl eské zem osvta.

Z nepokojného sboru

jide do vného dvoru.

K jeho pohebí pozyachu eského

biskupa Seyera pražského.

Ten dóstojn, jakž jest bylo,

schová v zemi svaté tlo."

Prameny d. c. I. str. 356 n.



IGO Milostný obraz bv. Prokopa.

O nm jde povst, že r. 1638 nalezli jej mnicliové v ssutinácli

klášternílio chrámu, naež prý hned odevzdán byl malíi, aby

porušená místa malby opravil. Na obraze spatuje se v pravd
letopoet 1638. Spisovatel z kláštera sázavského P. Hugo Fa-

bricius vyslovil domnnku, že v ssutinách nalezený obraz jest

asi pvodním dílem mnicha-malíe z r. 1053.1) K domnní ta-

kovému navedla jej nejspíše manýra umlc ne píliš starožitná,

obraziti tvá svtce o zavených oích, které pak vzhledem
k ostatním pohnutým ástkám tla zdají se diváku polooteve-

nými. Xdyby s pravdou bylo, že malba hotovena jest na plátn
ke devu pihnteném, 2) pisuzovali bychom obrazu starší pvod
nežli z r. 1638. Postava sv. Prokopa s tváí individuální

(portrait) jest dílem staršího umlce nežli okolek a pozadí. Jinak

pro nkolikeré opravy obrazu nedá se již rozhodnouti, co p-
vodního na nm pozstalo a co pozdjším jest pídavkem.
Svtec pedstavuje se bezvousý,^) odný v zelenou tunicellu

^) Fabricius: Požehnaná památka; str. 313.

3) Šindelá : rty sázavské, v BlahoTstu, 1887 ;
str. 247.

3; Veršovec eský ze 13. století líí podobu svtcovu takto :

„Také toho neomlím,
což se do jeho vzrostu domním.

Byl jest lovk urozeniem vysokým
u plecú i v tle stavem širokým.

V hnáty byl velmi silný,

ve všem tle ovšem plný.

Hlavu dosti velikú jml,
a tváú ovšem bieše bl.

elo jml dosti veliké.

bradka bieše má také:

Vlasy rné stednie jmieše,

a vzezenie jasného bieše.

Promluvenie jml milostivé

a srdce k každému nelstivé.

Búcha nemnoho jmjieše :

jednu sukniu a kapiu nosieše.

Škaplé jmjieše pro dielo
;

to jest rcho jeho bylo.

A na nohách nohavice,

a k tomu lehké vice.
A bych pravil o posteli,

o tej jste dieve slyšeli.

Juž to všecho opušeju,
svatému s Prokopu poreju."

Prameny d. . I. str. 357.
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a pluviál barvy erveno-žluté, s "berlou v levé ruce a s mitron

na hlav. Pravicí udržuje ábla na emeni, ohe z úst cbrlícílio.

V pozadí na lévo zobrazeay jsou skály, ped nimiž v miniatue

sv. Prokop jako mnicli oe pluhem, zapražena maje zlého ducha.

Pravou rukou drží svtec kíž a jím ábla k tahu pobádá. íTa

pravé stran spatiti lze kostelík nad ekou (Sázavou); poblíž

stojí sv. Prokop jako vítz nad zlými duchy, jež z okolí pou-

stevny své byl zapudil. V djinách kláštera dojdee k obrazu

tuto popsanému ješt astji.

Biskup pražský Šebí doslechnuv o smrti opata sázavského,

vydal se na cestu k osielému klášteru a byl dne 25. bezna
r. 1053 pítomen poestnému pohbu, i) Pochovali pak slovanští

mnichové otce svého v basilice Panny Marie, kostele klášterním,

který piinním jeho byl zbudován. Pi tom vedle zprávy

pozdjšího životopisce udalo se dvé zázrak: Churavec, jemuž
odkázal svtec plást svj, jakmile jim se odl, dosáhl úplného

^) PokracoTatel Kosmv (mnich sázavský): „ConstimaTit autem beatus

abbas Procopius cursum vitae snae feliciter in Domiuo anno ab incarnatione

Domini 1053, et eiusdem anni Vin. Kal. Aprilis praesente Severo, pragensi epi-

scopo, in ecclesia sanctae Dei genitricis Mariae, qnam ipse constrnsit, honorifice

est sepulturae commendatus." Prameny d. í II. str. 246. Akoli letopisec vý-

slovn praví, že svtec pochován jest dne 25. bezna, jenž r. 1053 pipadl na

tvrtek, z jiných pak okolností vidno, že poheb nemohl v den smrti býti od-

býván, kladon pec i staí kronikái úmrtí Prokopovo ke dni 25. bezna,
Srvn. Latinský životopis ze 13. století: „De corpore sno anno dominice in-

carnacionis MLIII. octava Kalendas Aprilis de mundi hnius nauragio migra-
vit ad Dominm "

Prameny d. . I. str. 365. Veršovanon legendu eskou :

„Tetí de andlské poslánie, to slov božie zvstování, vece, mn jest s to-

hoto svta sníti." Prameny d. . I. str. 356; a pípisek k Letopisu Kosmovu :

„Anno dominice incarnacionis MLIIP, Vm. Kal. Apr., hoc est m die

Annunciacionis beatissime virginis Marie, obiit sanctus Procopius abbas."

Prameny d. . II. str. 86. Novjší spisovatelé cizozemští, kteí upravovali ži-

votopis sv. Prokopa, jako Surius, Mabillon, Bucelin, Ménard, kladou úmrtí

jeho ke dni 1. dubna, ježto ped rukama mli porušené rukopisy latinského

životopisu svtcova („Kal. Aprilis" místo správného: „Vin. Kal. Aprilis").

Bucelin pijímá také den 8. ervence (Vm. Idus Julii), ježto prý v týž as
slaveno bývá v olomúcké diecési penesení sv. Prokopa. Ale dne 8. ervence

pipadá svátek jiaého svtce téhož jména, to jest Prokopa, muenníka caesa-

rejského. Kuldv Církevní rok; IV. str. 334 n. Píše-li veršovec eský ze 13.

století, že sv. Prokop zemel r. 1054 nebo 1055, nesmíme nad tím se zasta-

vovati; bželo mu více o rýmy nežli o letopoty. V echách koná se vý-
roní památka sv. Prokopa dne 4. ervence, ježto téhož dne r. 1204 prohlá-
šen byl za svtce.

Dr. Krásí Sv. Prokop. 11
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zdraví. V touž hodinu také slepec jakýsi píjmím Palpo
prose Boha pro zásluhy Prokopovy o navrácení zraku, prohlédl

najednou u pítomnosti všech úastník pohbu. i) Místo hrobu
svtcova zevrubnji se neudává, avšak z pozdjších zmínek
o nm aspo to souditi mžeme, že bylo spíše v lodi chrámové

nežli v krypt pod presbytéem.
Za památku po sv. Prokopu pokládá se kalich jménem

jeho oznaený („koílík sv. Prokopa") a na „ostatkovém oltái"

^) Latinský životopis sv. Prokopa, v Pramenech d. . I. str. 365. Ver-

šovfluá legenda eská;

„A v ty asy onomu pracnému
sukuiu dachu malomocnému.

Ten jim dkováše, poklek
a onu sukniu na se vzvlek.

A veze ten na své tlo,

ande jako sniežek blo.

To js všickerni vidli,

ktož s koli pi tom byli,

že ten lovk by uzdraven

a všie své nemoci zbaven.

A v tuže hodinu sta se,

ten svaté tlo vidti žádáše;

proto srden vzdychaje,

prosieše pemilostiv:

„O svatý Prokope, pomoz mi,

a t uzu, diev nežli budeš v zemi!"

A jakž to rychle povede,

tak obma oima vzhlede.

Dotavad by mu vidnie dáno,

douavadž tlo svaté nepochováno.
Proto nedána sta jemu zraky delšie,

nebo lovk paky bieše,

žebrániem s obchodieše,

neb dlati neumieše.

A k tomu v tom svatém dom
v ty asy bieše rozkošná von.

Kteíž kolivk nemocni,

neb kteíž pi tom byli pracní,

všichni blechu uzdraveni

a všie nemoci zbaveni.

Tako s jest všechno stalo,
•

jeho bytie dokonalo.

Bu Bóh v tom ve všem pochválen,

jenž kraluje veky vkóm, amen."

Prameny d. . I. str. 357.
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ve farním kostele sázavském peliv ockraovaný. Nejstarší

ástkou kaliclia jest kuppa (nálevka), kterou prý svtec vlastní

rukou vyrobil ze deva jalovcového. Jak povst tomu

chce, dal pak z nádoby té napiti se vody knížeti Oldicbovi,
a voda promnna jest ve víno. Kuppa spoívá nyní na stí-

brném podstavci o vypuklých a rytých ozdobách, vroubena

jsouc svrchu (in labio) stíbrem, i opatena stíbrnou puklicí,

v jejímž stedu zdvíhá se ozdobný kiž. Stíbrné ástky kalicha

pokrývá vrstva zlata. První zmínku o kalichu sv. Prokopa po-

stihujeme ve 13. století, kdy vedle podání latinského životo-

pisce pozdravil se na Sázav lovk šílený, napiv se z kalicha

svtcova. 1) Z poátku válek husitských, když dav nepátel
oboil se na klášter, uchvácen prý mezi jinými skvosty také

koflík svatoprokopský a nesen do Prahy. Ale cestou ztratili jej

svatokrádci ješt nedaleko od kláštera. Zena jakási berouc se

za nimi, nalezla drahou památku a odevzdala ji vrchnosti své,

pánm z Yaldšteina. Potom prý až do války SOleté chován

byl koflík ve valdšteinském paláci v Menším mst pražském.
Když Švédové plenili domy tamnjší, byl by koflík padl jim
do rukou

;
ale vrná služka uvrhla jej v as do studn, odkudž

za doby pokojnjší šíastn byl vynesen. Piinním arcibiskupa
Matouše Ferdinanda Sobka navrátili jej páni z Valdšteina ke
klášteru. 2) Od té doby jest na Sázav obyej podávati pout-
níkm po sv. pijímání vína z památného kalichu. Yedlenho
opatruje se tam také devná „lžíce sv. Prokopa," vykazu-
jící tvar u nás již dávno neobvyklý. Jesti v pedu okrouhlá,
k držadlu pak koní se osteji. Eukoví zpola stíbrná nese
v koncích podobu malého andla se štítkem.

y poklad metropolitního kostela sv. Víta opatruje se

zlomek hole sv. Prokopa (baculus s. Procopii). Jest to ze-

jména spodní ástka, 14 cm. zdélí, opatená železným bodcem
a stíbrnou zdi, na níž pod ozdobným krajem spatuje se

nápis gothického zpsobu: BA. NO. CIV. HOC OP. Vyobra-
zení památek svatoprokopských podáváme v pílohách.

Za pozstatek literární innosti sv. Prokopa pokládá se
tak zvané sázavo-remešské evangelium. Hodlajíce ze-

vrubnji vy^itT-puvo písemn" p^^ o ní
zvlášt v následujícím odstavci. Pítomnou ástku nelze lépe

2) Bollandist Acta sanct mens. Julii; n. str. 14S.

*) Fabricius : Požehnaná památka ;
str. 278 nn.
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ukoniti než apostrofou ku svtci, jak shledáváme ji v úvod
k latinskému životopisu ze 13. století : i)

O felix, gaude, Procopi, sancte patrone!
Immortale decus vitae meruit tua virtus.

Olausus progrederis, fratres claustrumque tueris.

Abba benign, loco, Dominus quo collocat, ito.

Ipsorum praesto nuno et semper memor esto,

Orans pro ounctis, alm patrone, tuis!

Hlava trnáctá.

SázaTo-remešské evangeKum.

Vyžádav sob svolení papeže Klementa VI., založil císa

Karel IV. slovanský klášter v Praze a z Cbrvat povolal mnicby-

glagolity ádu sv. Benedikta, aby v novém monastýru konali

služby boží jazykem staroslovanským (r. 1347). Píchozí bratí

zanášeli se krom jiných, prací pepisováním liturgických knih

pro potebu svého domu; i hotovili také peklady spis cír-

kevních z jazyka latinského. Zvláštní dchod roní desíti

hiven stíbra ustanovil roku 1356 štdrý zakladatel pro písae

(Jana), aby „v ušlechtilém jazyku slovanském" knihy pra
klášter ustavin psal a pepisoval.

Z rukopisných dl kláštera slovanského v Praze docho-

valo se doby naší nkolik kus. Jest to pedevším sbírka epištol

a evangelií, jež „mají zpívány býti na hody, když opat pod
korunou mši slouží", glagolsky psaná r. 1395. Ke svátením

perikopám tm pivázati dali v kláštee starší, písmem ky-

rillským zhotovenou sbírku evangelií, o níž poznamenal

písa giagolské ástky: „A druhá strana tchto knížek, jenž je

podle ruského zákona, psal je svatý Prokop opat svou

rukou; a to písmo ruské dal nebožtík Karel tvrtý, císa

ímský, k oslavení tomuto klášteru a ke cti svatému Jeronýmu,
i svatému Prokopu".

Ježto není, pro bychom pochybovali o vrohodnosti sta-

rého zpravodaje, pijímáme za pravdu, že císa Karel IV-

1) Prameny d. c. I. str. 361.
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(f r. 1378) daroval klášteru eniauskénni starobylý spis

slovanský, kterýž zavíral v sob evangelická tení podle dní

s, spolu na jisto pokládán byl za vlastní dílo slovut-

ného opata sázavskéko sv. Prokopa. Císa sám nebyl

znatelem písemnýck památek slovanských a glagolští mnichové

v Emausích sotva asi dovedli rozhodnouti, který spis mohl by

poítán býti za práci Prokopovu. Zpráva o pvodci rukopisu

musila tudíž odjinud býti vážena, bu ze zápisku ke knize

samé piinného bud z udání tch, kdož rukopis císai podali.

Jest dosti k pravd podobno, že vi"0ucí úcta Karlova k svatým

patronm eským ponukla muže nám neznámého, aby daroval

oísai starý spis slovanský s výslovným podotknutím, že jest

to dílo pedního pstitele slovanské literatury a zakladatele

kláštera slovanského na Sázav. Císa pak nemohl než radostn

pijmouti památku po prvním slovanském monastýru v Cechách,

když podailo se mu založiti v zemi ústav podobný ke cti

svatých Jeronýma, Kyrilla, Methoda, Vojtcha a Prokopa.
Rozhodnouti o tom, zda císa nebyl oklamán, zstaveno teprve
kritickému bádání doby naší. Prve nežli ukážeme na výsledky
zkoumání toho po stránce palaeografické i jazykové, nebude

od místa vypovdti osudy „sázavo-remešského" evangelia.

V kláštee emauském vážili si nemálo památného ruko-

pisu a nemohouce jinak užiti ho k bohoslužb, ježto psán byl

písmem kyrillským, u nich nezvyklým, dali v jedno svázati

jej s kodexem glagolských perikop, z nhož prozpvovány
epištoly a evangelia pi pontifikálních službách božích. Desky
pevn vázané knihy ozdobeny byly zlatem, drahokamy a ostatky

svatých. V bouích husitských rozptýleny jsou poklady opatského
kostela na Slovanech; z nich pak vzácná kniha o dvojím
písmu slovanském ocitla se až v Caihrad. Kdy a kterak se

to stalo, o tom není uritých svdectví, ale možná dosti, že

ji tam utrakvisté darem poslali na osvdenou starodávných
styk mezi echami a církví východní, v dob totiž, kdy ve-

dena byla na Sázav slovanská liturgie. Stavové pod obojí

pomýšleli r. 1451 na spojení s církví eckou, kdyby ona hotova

byla svtiti jim žákovstvo k úadu knžskému. Do ech po
druhé pibyvší jednatel ecký píjmím Konstantinos AngeHkos
pinesl jim roku 1452 list od tí metropolit a ti uenc vý-
chodních, kterým zváni byli utrakvisté, aby obmýšlené spo-
jeni skutkem uinili. Za odpov dán pak list stížný do nepo-
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volnosti církve ímské, jejž Rokycana nadepsal pímo k císai

eckému Konstantinu Palaeologovi a patriarcliovi caihradskému
Gennadiovi. i) Jak se k pravd podobá, pidány k tomu dary,
z nichž neposledním mohl býti kodex emauský. V Caihrad
zachovala se povs, že skvostná kniha ta pochází z „biblio-

théky sv. Jeronýma."
Slovutný arcibiskup remešský vévoda Karel (r. 1538—1674),

jinak také kardinál lotrinský zvaný, shromažoval v sídelním

mst svém drahocenné památky vzdlanosti, jež v cizin po-
vedlo se mu získati. Mimo jiné vci koupil z Caihradu emauské

evangelium a daroval je krátce ped smrtí svému kostelu.

Svdí o tom inventá chrámu Panny Marie v Remeši, podle
starších seznam roku 1669 zhotovený, ve kterém jakožto dar

kardinálv z roku 1574 pivádí se kniha se skvostnou vazbou,
která prý obsahuje evangelia v jazyku eckém a syrském nebo

slovanském, a pochází z Caihradu, kamž prý z knihovny sv.

Jeronýma se dostala. Zvláštní cti pak došel emauský evange-
liá v Remeši, že arcibiskupové tamjší jakožto primátové ve

Francii pedkládali jej králi pi korunování, aby pisahaje,

dotýkal se starobylého kodexu. Máme o tom svdectví opata
remešského Piuche a zprávu Percevala, písae v Sacy, který
roku 1782 pipojil poznámku k evangeliái: „První ás této

knihy jest písmem srbským a jazykem východním, druhá

písmem illyrským a jazykem indickým nebo slovanským , . .

Král pisahá v den pomazání na tuto knihu."

Když na konci minulého století poali uenci obraceti

pozornosí ke staroslovanskému rukopisu v Remeši, bylo jim

slyšeti nemilou zprávu, že vzácný „Texte du sacre" stal se

obti barbarství a fanatismu. Y revoluci francouzské vzat jest

totiž od vzboueného lidu korunovaní poklad remešský v plen.

Evangelium emauské pohozeno a pak za ztracené pokládáno.

Teprv po ase, když první konsul Napoleon Bonaparte roz-

kázal, aby se zachovalé zbytky rukopis do mstských knihoven

uložily, vyšlo na svtlo i remešské evangelium, ale ovšem zba-

vené svých drahocenných okras, a uloženo jest v mstské
knihovn v Remeši. Tam pipadlnan ruský badatel Alexander I.

Turgenv (f r. 1845) a povzbudil jiné k zevrubnjšímu zkou-

mání.

1) Tomkv Djepis msta Prahy; VI. str. 233 n.
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Na pobídnutí francouzské \lády ohledal evangeliá roku

1839 archaeolog Ludvik K. Jastrzebski, jenž petlumoiv po-

známku glagolskéko písae, že první, kyrillská ástka rukopisu

jest autografem sv. Prokopa, pidal se k témuž náhledu a kladl

pvod eené ástky kodexu asi k_j:_JjQaCL^ozdšji však zasta-

vuje se nad množstvím písaských zkratek, jak v jiných pa-

mátkách 11. století shledati ho nelze, zmnil pedešlý soud

svj a pijímal pvod rukopisu ponkud z mladší doby i). Zatím

zhotovil francouzský krasopisec Silveste z celého kodexu umlé,

kaligrafické faksimile a skvostn vázané daroval je caru Mi-

kuláši I., který pak témuž umlci v mdi ryté otisky zhoto-

viti kázal, naež r. 1843 vydáno bylo v Paíži nákladné dílo:

Evangelia slavica, quibus olim in regum Francorum oleo sacro

inungendorum solemnibus uti solebat ecclesia remensis, vulgo
Texte du sacre, ad exemplaris similitudinem descripsit et

edidit Silveste, ordinis s. Gregorii Magni unus e praefectis

aliorumque ordinum eques. Kritický proslov k dílu tomu sepsal

Kopitar, jenž oproti prvnímu badateli dovozoval své mínní,
že kyrillská ástka remešského evangelia není starší 14. sto-

letí. 2) Potom ujal se zkoumáni Hanka, srovnávaje starou pa-
mátku s Ostromirovým evangeliáem a teními ostrožskými.
I bylo snahou jeho dokázati, že svdectví glagolského písae
o pvodu kyrillské ástky emauského rukopisu jest pravé, a že

tudíž zlomek onoho evangelia pochází z první polovice 11. sto-

letí. Obstaral pak nové vydání jeho v Praze r. 1846, jež na-

depsáno jest: Sázavo-emmauzskoje svjatoje blagovstvovanije,

nynže remešskoje, na nze prže prisjagaša pri vnalnom
myropomazanii cai francustii, s pribavlenijem s boku togože

tenija latinskými bukvami, slienijem Ostromirova evangelija
i ostrožskych tenii; kdež v úvod pedeslal vydavatel osudy
^rukopisu. Proti vývodm Hankovým ozval se ruský jazyko-
zpytec Alexander Ch. Vostokov, prohlásiv tak zvané sázavo-

remešské evangelium za spis 14. století pepsaný z textu

ruského, jemuž pedlohou byl stedobulharský originál. ^)

^) Jastrzebski: Notice sur le manuscrit de la bibl. de Eheims, connu
sons le nom du Texte de sacre. V Kím 1845.

2) Kopitar: Prolegomena historica k Eemešskému evangeliu. V Paíži.
1843. Miklosic: Slavische BibKotliek; I. Ve Vídni, 1851.

3) Vostokov : Sudbi cerkovnago jazika (odstavec : O kirillovskoj asti

rejmskago evangelija). V Petrohrad, 1848.
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Na vdecký rozbor sporného spisu vydal se nejnovji

ruský uenec A. Sobolevskij. Závry, k nimž dospl, pirovnav

rukopis evangelia k ostatním památkám staroslovanské litera-

tury, podáváme tém vlastními slovy jeho: Kyrillská ástka
remešského evangelia psána jest drobnou unciálkou starého

tvaru nejpozdji ve 12. století. Barvy, podoba a upotebení

písmem zakazují se k tomu, abychom eenou ástku evangelia
odnesli do 11. nebo 12. století. Všechny palaeografické zvlášt-

nosti její shledati lze v ruských , rukopisech oné doby. Po
stránce jazykoslovné vykazuje památka naše russismy, jež tomu

nasvdují, že psána jest na Rusi. Také jiné zvláštnosti jazyka

nepekážejí spatovati v evangeliu remešském ruskou pa-
mátku 11. až 12. století. Pi tom ochránil sob spis mnohé
zvláštnosti bulharské pedlohy, i)

Ukázku kritického rozboru téhož evangelia podal ve lánku
nedávno uveejnném František Pastrnek. Konený úsudek jeho
k tomu dobíhá, že tak zvané sázavo-remešské evange-
lium náleží k písemným plodm staroslovanské lite-

ratury, ve kterých zjevná jest pedloha bulharská
s recensí ruskou. Pro charakteristiku písae dležito vy-

tknouti, že osvdil velikou nedbalost nebo neschopnost ; poklesk
písaských jest veliké množství. Pozoruhodná také okolnost,

že v evangeliu pominuta jest církevní památka sv. Klementa

papeže ke dni 30. ledna, jakož i sv. Kyrilla ke dni 14. února. 2)

Kyrillská ástka tak zvaného sázavo-remešského evangelia není
tudíž autografem opata sázavského sv. Prokopa, akdož
tak pece tvrdili ped císaem Karlem lY., spíše oklamati chtli

zbožného a vlasti své milovného panovníka, nežli by nemli

lepší zprávy o rukopise jemu podaném.
Pro úplnost donášíme ješt nkolik slov o objemu a vnjším

zpsobu kodexu druhdy einauského. ástka kyrillská vykazuje

šestnácte, glagolská ticet jeden list, úhrnem tedy 47 list

tvercových, z nichž však jen 45 po obou stranách jest popsáno;
dva poslední pi glagolské ástce písma nemají. Listy ty jsou

pergamenové a spoívají ve starých dubových deskách ze 14.

^) Sobolevskij: Kyrillovskaja as rejmskago evangelija, v Ruském

Tstníku filologickém ;
XVIIT. str. 143. Ve VaršaT, 1887.

2) Pastrnek: EvangeKum sázavo-emauské ili remešské, v asopisu
jmatice moraTské; XV, (r. 1891); str. 336 nn.



Vdecké ocenní jeho, 169

století, potažených temn ržovou kozí marokánskou. V ásti

kyrillskó shledává se pergamen špatnjší jakosti a linovaný;

nadpisy kapitol a poátené velké písmeny jsou méu skvostn,

avšak piln vyvedeny, obyejn ervené, miniové, nkdy také

modré nebo erné
;
ostatní písmo jest venkoncem erné. Y ásti

glagolské postebneš pergamen blejší, jemnjší a nelinovaný,

písmo dvakráte tak veliké jako pedešlé ; písmena zaátená

jsou též ervená a ostatní erná. "Vesms psáno jest ve dvou

sloupcích. Rukopis kyrillský zavíral v sob vedle vší podo-
bnosti pvodn 176 list, kterých vždy osm jednu vrstvu tvoilo,

a vrstvy ty byly íslovány; náš zlomek podle tohoto oísleni

tvoil vrstvu 19. a 20., což na prvním a devátém listu jeho

jest poznamenáno. Prvních osmnácte vrstev nebo 144 listv

jest tudíž ztraceno, na konci pak nebo po vrstv 20. scházejí

podle obsahu a u porovnání s Ostromirovým evangeliem ješt
dv vrstvy nebo 16 list.



Díl druhý.

Djiny kláštera sv. Prokopa.

Hlava prvá.

PrTiií yyhiianstTÍ mnich sázaystýcli.

Po smrti Prokopov r. 1063 zvolen jest opatem brati

v kláštee sázavském Vit', pibližný svtcv a dvrný druh

jebo, muž v plné sile a kvtu života. Letopiseo vydává mu
svdectví na onen as dosti vzácné, že zvolen byv beze Istnébo

piinni svého pedstaveným kláštera, bez svatokupectvi také

dosáhl požehnáni k úadu opatskému. Co ješt o nm eeno,
zavírá v sob velikou chválu. Vit byl mužem schopným k ve-

dení svtských poteb svého monastýru, uený, moudrý, mrav
výtených, nepítel porušeného svta, ctihodný ve vzezeni,

pívtivý v ei, v jednáni cele smílivý.^) Prvni dv léta

1) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. c. IT. str.

246. Srovn, Veršovanou legendu eskou:

„Otmy, co s jest pak dalo,

co s po jeho smrti stalo.

Bratie po svatém Prokopu ostávše

a svého milého otce v zemi schovavše'

sšedše se všichni v hromadu,

vzechu mezi soh radu.

Yolichu opatem knze Vitoše,

ten hieie pietel své duše.

To hieše lovk heze všie zlosti,

muž múdrý, plný milosti.

Ten byl sestenec Prokopa svatého,
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opatování jeho na Sázav neminula bez prospchu kláštera

a bratí.

Z poátku roku 1055 zemel kníže Betislav I., meškaje

práv na hrad Chrudimi. Kdo mli vážnou píinu truchliti

nad smrtí jeho, byli slovanští mnichové na Sázav. Kníže pro-

kazoval jim dobrotivost a štdrost po celý as 201eté vlády své.

Jakkoli pro konený nezdar zbraní eských r. 1041 musil upu-
stiti od úmyslu vymaniti se z podruí nmeckých král a za-

ložiti samostatnou íši slovanskou, v níž by estné místo dáno

bylo církevnímu ústavu sv. Prokopa, neodal ani potom pízn
své klášteru sázavskému, akoli dležitost jeho nepíznivým
obratem vcí valn poklesla. Slovanské liturgii nedostávalo se í

schválení od apoštolské stolice v ím. Trvání její v cechách

bylo tudíž závislo pedevším na pízni panovníkov, potom také
j

na shovívavosti diecésního biskupa. Yrátkost opor takových \

dobe tušil prozíravý opat sv. Prokop a proto blízek jsa od- \

chodu, uvažoval nikoli bez trudné pedtuchy, co stane se s du-
\

chovními syny jeho, až nebude knížete, který chodil vlastními

cestami, a nastoupí po nm jiný, beroucí se, kudy mocnjší
rádcové ukáží.

života velmi šlechetného.

Ale ot toho se vzdalováše
;

necht opatem býti, otmluvováše.

Bratie jeho nezbavichu,

biskupa pražského poprosichn,

abj ho potvrdil v opatstviu
a pisvtil k dóstojenstviu.

Biskup by velmi rád tomu:

zsvtiv, posla jej do svatého domu.

By z nho opat k Bohu umný
a k hospodástvu rozumný,
vzrostu lovk šlechetného,

nepietel piebytku svtského.

Následováše svého ujce ino v,

inil také mnoho divóv.

Ovšem bleše lovk duchovný,
v pokrme na divy skrovný.
Za jeho také hospodástvie

bylo ve všem pi-ospéšenstvie.

Když pebýváše v opatstviu dóstojn.
in s svú bratr velmi pokorn."

Prameny d. . I. str. 357 n.

\
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O povaze nástupce Betislavova knížete Spytihnva II.

(r. 1055—1061) nejsme dostaten poueni. Letopisec Kosmas
zabíhá v odpory, líe mladého panovníka jako muže pobožného
a spravedlivého, a zase zprávu dávaje, kterak pronásledoval
mladší bratry své a vypovdl všechny Nmce ze zem, chudé

i bohaté, ani matky své nevymíniv. K pravd nejspíše se po-

dobá, že byl Spytihnv II. povolným vykonavatelem vle cizí,

rozumj rádc svých z panstva, a zejména dvorního ducho-

venstva. Zarputilým nepítelemNmc nemžeme jej pokládati :

melt za manželku Idu Vetinskou rodu nmeckého; markrabí

Ot popával v zemi pohostinství ; innichy nmecké podporoval
udílením statk. V as postní bydle v kláštee nebo ve sborném

dom pražských kanovník, úastnil se jejich pobožností. Pi
tom odn býval v sukni knžskou a svrchu v kožíšek biskupský,

aby nelišil se od osob duchovních.i) Peuje o rozkvt církevního

života v zemi, založil kollegiátní chrám sv. Štpána v Lito-

micích, a r. 1060 dav oboiti starý stoliný kostel sv. Víta,

že nestail pro množství vících o poutích, zbudovati kázal

chrám prostrannjší. Horlivost knížete ve vcech náboženských
a zejména píchylnost jeho k latinskému duchovenstvu každou

mrou zasluhovala odmny. Proto také když Spytihnv do

íma se obrátil s prosbou o vyznamenání, zárove slibuje platiti

sv. Petru ron sto hiven stíbra, papež Mikuláš II. (r. 1059—
1061) poslal mu mitru, aby jí hlavu zdobil pi mši svaté

a jiných službách božích 2)

Pohíchu využili oblíbenci knížecí pízn, kterou jim

Spytihnv prokazoval, na škodu kláštera sv. Prokopa a tamní

slovanské liturgie. Letopisec vypravuje o tom: Nepíznivci
mnozí povolivše uzdu ábelské nenávisti, poali osidla pomluv

nastrojovati pi dvoe knížecím proti opatu Vítovi a bratím

jeho, zanášeli uši knížete píhodn složenými lžemi, soili na

mnichy sázavské rozlinými hanami, pravíce totiž, ž e j s o u

slovanským písemnictvím v sektu kacíství a pokry-
tectví patrn zapleteni a ovšem pevrácení ; proež tvrdili

^) Kosmv Letopis k r. 1055, v Pramenech d. . II. str. 91.

2) Collectio canonum : „Item in alio thomulo laterinensi inter cetera :

Speciocneus, dux Boemie, accepit licenciam a papá Nicolao sibi portandi

mitram et promisit se daturum omni anno C libras argenti de terra sua no-

mine census,"
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usilovn, že by slušné bylo je vypuditi a na míst nich. ustaviti

opata a bratí vážnosti latinské. O závisti, ó zlomyslná evni-

vosti! Spytihnv uvil pomluvam i rozkázal opatu Vítovi

a bratím jeho, aby odešli ze zem. O závisti, ohni neuhasi-

telný! Než v pravd, jako šat molem stráven bývá, tak i ten,

kdo závisti se poddá; komu pak závidí, toho iní slavnjším,
Vít opat vzav bratí své, které jednota lásky byla sdru-

žila, ode bral__3 e do nher; naež do Sázavy uvedeni jsou

mniši latinští, nad kterými pro vtší bezpenost ustanoven opat

pvodu nmeckého, lovk plný vášnivé zlosti, i)

^) Pokraovatel JKosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. c. 11. str.

246. n. Srvn. Veršovanou legendu ceskon:

„Ale slyš, co s potom tiini!

Svatého Prokopa prorostvie s splni.

Ume knz Becislav milostivý,

hy knzem Zbyhnv nelaskavý.

Ten toho kláštera nemilováše,

nebo mnohých sokóv poslncháše.

Ti jemn nevrn sociechu

a takto knzi mluviechu:

„Knze, js zde kacís Slovené,

jmajii kakos písmo jiné,

iní porostvie pemnoho ;

knze, nepipúšcej jim toho !

Slúžie slovenským hlaholem,

stojiece ped božím stolem.

Vz, ež kacieskyt? s obchodie,
ze zde takil slnžbu plodie."

To i jiné na knze Vitoše mluviechu

a na všu bratru, ješto s ním biechu.

Tak je velmi opsovachu,
až je ot tud i vyhnachu.
Vitoš opat s bratÍTí s shlue.

svatému Prokopu s porue,
i jide do uherského kraje,

a veUkú žalost jmaje-.

Tehdy to miesto dachu jiným, Nmcóm,
otkuds kakýms cuzozemcóm.

Ti Nmci latiníci biechu,

a rádi tu pebývati chtiechu.

O nevrná ábelská lsti,

i ludská mrzká závisti!

O vy nevrní sokové,

vy jste áblovi poslové.
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Na otázku, kterého léta poalo se vybnanství slovanských
mnich ze Sázavy, nedostává se nám urité odpovdi. Letopiseo

pedstavoval si vc tak, že hned po smrti Betislava I. došel

rozkaz nového knížete, aby kláštera a zem prázdni byli. Avšak

na dobrých dvodech spoívá mínni novjších badatel, roz-

hodujících se pro as ponkud pozdjší, zejména r. 1057.1) Po-

dobn na váhách zstává, odkud pivoláni jsou benediktini do

uprázdnného monastýru. Byli to tuším bratí z Bevnova,
kteí i po druhé r. 1097 pesazovali štpnici slovanského za-

ložení.

Upomínkou na vyhnáni slovanských mnich ze Sázavy
a zavedení latinník v kláštee sv. Prokopa jmín jest od n-
kterých badatel obraz pidaný k latinské rukopisné knize

z 11. století, na jejíž zadní desce shledaly se r. 1856 glagolské

zlomky pražské. Kniha sama zavírá v sob vtší ástku Nového

zákona, to jest Zjevení sv. Jana, listy katolické. Skutky apo-
štolské a listy sv. Pavla, i sluje starým jménem Praxapostolus

{noci^anóarolog). Vedle Úpravy své mže poítána býti k ruko-

pism velmi krásným a vzácným. Obraz již eený jest mi-
niaturou na zadní stran prvního listu jejího. Ped-

stavuje svrchu (na horním poli) vidní sv. Jana, popsané v první

kapitole jeho Apokalypse (ve verši 12—17.): Vidl jsem Syna
lovka uprosted sedmi zlatých svícn, a ml v pravé ruce

své (na obraze : v levé) sedm hvzd, a z úst jeho vycházelme
z obou stran ostrý, a tvá jeho byla jako slunce. Padl jsem
k nohám jeho jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne,
ka : Neboj se ! Pod obrazem Vidní zachoval sezbytek nápisu :

(Si neq[)uis sólem, debes (aspic)ere (Ohris)tum. Spodní pole po-
íná se nadpisem: (Quod si) parum dabi(t), munus votu(m su)-

perabit, a podává obraz takový : eský kníže drže pravou rukou

vévodský praporec, rozmlouvá s opatem, v jehož rukou stojmo

Nynie vám ábel za ucha šepce,

potom vy ohe pekelný slepce!

Ktož božím slnhám pekážie,
skoro s tohoto svta scházie.

Jakož s tm sokóm stalo,

ješto sú pebyli na svt málo."

Prameny d. . I. str. 358.

^) Dohuer: Annales V. str. 345. Dudík: Djiny Moravy; II. str. 191.
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spoívá otevená kniha a' v ni nápis „do'^nius." Za knížetem

stojí odnec s obnaženým meem, za opatem mnicli pozdvihující

pravou ruku. Obojí obraz uzaven jest ozdobným rámcem, jehož

rohy zakrývá tvero kruhových obrázk (medaillon). Také

Y polovici kolmých stran rámce, kamž dobíhá lem dvojitého

nápisu, spatuje se dvé dalších obrázk. Jest to trvám šestero

poprsí svatopisc Nového zákona.

Ti, kdož podlehli prvnímu dojmu pi spatení a ohledání

glagolských zlomk v knize, vykládají spodní polovinu minia-

tury asi takto: Posunky obou eholník jsou zvláštní. Vzadu

stojící mnich otvírá pravou ruku a levou drží pohotov, aby

pijal, co mu opat dáti chce. Opat drží knihu s nápisem „do-

minus," maje ruce k tomu práv tak vztaženy jako mnich za

nim stojící. Vévoda, kterého za Slovana pokládati jest již po
barv odvu, rozumj zelených- nohavic a ervených stevíc,
tímá kopí v pravici, levou ruku maje zdviženu tak, že dva

otevené prsty její naznaují akt dávání, ostatní zavené prsty

pak osvdují, že dar již byl odevzdán. Z pravidla podávána

bývá (na starých obrazech) kniha darem tak, že odevzdavatel

drží ji obma rukama. za spodek, aby píjemce prázdného vrchu

mohl se ujmouti, Na obraze našem spatuje se pravý opak toho :

Opat knihu pijal, kterouž mu vévoda .
dal

; aby pak žádné

pochybnosti o tom nebylo, že zvstování latinského evangelia,
kteréž vévoda daroval, na opatovi se vyhledává, má kniha ta

nápis „dominus." Soud po tvaru epice vévodovy, jež podobá
se nízké mite, není kníže tu zobrazený nikdo jiný než Spyti-
hnv II. A že po vli jeho vypuzeni byK slovanští mnichové
ze Sázavy, i uvedeni tam Nmci, odnáší se obraz ku promn
kláštera sázavského z r. 1059. Tomu svdí i nadpis obrazu:

„Quod si parum dabit, munus votum superabit," to jest byt
kníže málo dal (jen knihu), další dar jeho (klášter sázavský)

pevýší pání .mnich. 1)

Abychom hned od nadpisu ujali se jiného výkladu, pra-

víme, že mnichové v 11. století rozumli lépe latin nežli p-
vodce svrchu eených vývod. Správný peklad nadpisu jest :

„Jestliže málo dá (futurum), zbožné žádání (nominativ) dar

(akkusativ) pevýší." Skromné znní to nemže soudný znalec

^) nofler-Šafaík : Glagolitisehe Fragmente; str. 7 nn.
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klásti do úst knížeti. Za to mnichm sluší, aby tak se proná-
šeli. Hledáme-li podmt k vt nadpisu, pipadáme na slovo

v knize, kterou opat rukama drží: „domus" (nikoli: dominusi)
Také s podpisem svrdmího obrazu sjednotiti lze znní soused-

ního nadpisu k obrazu spodnímu: „Pi daru nehle na zevnjší

lesk, ale na obsah, kterému e o Kristu dodává ceny; jestliže

malý dar se ti dá, s páním všeho dobra od Boha, to zvýší
cenu jeho."" Mnich za opatem stojící má rozevené ruce, aby

patrno bylo, že z rukou jeho jakožto písae pijal opat knihu.

Opat pednáší slova: Domus (nostra) quod si parum dabit, 2)

munus votum superabit. Kníže pak div se, vztahuje ruku ke

knize a otvírá prsty, aby ji pijal. Zlomky glagolské souvisí

s Praxapostolem toliko tím, že pi vazb knihy nkdy na

sklonku 12. století upevnil je kniha na vnitní stranu zadní

desky. Tak vyprazduje se tendenn strojený dkaz o váž-

nosti, jaké požívali nmetí mnichové v Cechách, že kníže lite-

rárními dary je pedcházel a sliboval ješt více uiniti, nežli

sami si páli.

Latinským benediktinm na Sázav, jimž pedstavil kníže

Spytihnv opata rodu nmeckého, nevedlo se tak, jak páním
jejich bylo. Zejména z poátku narazili na tžké pekážky;

tušíme, že i okolní lid tžce nesa vypuzení slovanských mnich
ze Sázavy, kladl odpor jejich nástupcm. Opat, jak letopisec

di, lovk boulivý a dráždivý, nehrub asi k tomu pispl,

aby píchozí eholníci docházeli vKdného pijetí od venkovského

obyvatelstva. Již v první polovici 12. století vypravovalo se

na Sázav, že sám sv. Prokop hájil kláštera proti sokm
zapuzených syn svých. Když prý nový opat Nmec
v první noci ^) po píchodu svém do monastýru kráel k jitním

1) Kdo by dbáti chtl znaménka nad „o" položeného, mže ísti „do-

namns;" ale výklad náš se tím neruší.

2) Futurum „dabit" jest jednak na oznaení skromnosti, jednak píinou
rýmu, aby poiízen byl verš leonský.

3) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. . II. str.

247. Veršovaná legenda eská:

„Tm svatý Prokop nepejieše,

proto takto jim mluvieše.

Když prv noc na jutniu vstaehu

a do kostela s brachu,

svatý Prokop u drví stáše,
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hodinkám do ckrámn, zjevil se sv. Prokop, stoje pod loubim

dveí kostelnicli, a takto uhodil na cizozemce: Kdo ti dal do-

volení tuto pebývati? Co tu hledáš? Opat na to: Mocná ve-

lebnost knížete a nepodvratitelná vznešenost jeho nejvyšších
rádc odevzdala tento klášter k vlád mé až do konce života

mého. Svatý otec ekl: Eychle odejdi, pokud ješt lze, bez

hanby ; pakli toho neuiníš, pijde na t pomsta od Boha. A to

povdv, zmizel. Ale opat, maje to za pízrak satanv, do-

konce nic toho nedbal. Yšak když druhou a tetí noc ^) málo

tm Nmcóm porokováše:

„Povzte mi, kde jste s zde vzli?

Co-li jste na tomto miest zdli?
Ba i kto vy je sm poslal ?

Kto-li vám toto miesto dal?

Co vy, sokové, zde hledáte?

Co vy na tomto miest jmáte ?"

Tu Nmci stachti, hlediece,

i slova nepromluviece.

Yšichni s hrozn užasú

svatého Prokopa hlasu.

S velikým strachem bžechu,
však takto odpovdchu:
„Moc kniežete eského
i šlechetná rada jeho.

ten nám ten klášter poruil
a do smrti nám jej otlúil."

Svatý Prokop vida jiného jazyka,

povd jim a takto ka :

„Ba hožíi mocú karaju vem,

náhle, soci, ot tudto ven!

Pakli toho neuiníte,
božiu kaz na sohú uziíte."

Povdv jim to, zahynu,
a Nmci jidú na hodinu.

Na, tu e nic netbajiechu,

nkaké peludstvie mniechu.

^) Sta s druh noc na zajtrie,

jdiechu na jutniu všie bratie.

Zjevi s svatý Prokop, stoje

ve dvech v kostele u podhoje,
i poe jim hnévn ieci:

„Ba vy nevrní Nmci,
tak vy netbáte na mé kázánie?

Však vašeho bydla zde nenie !

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 12
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vážil optovaných, výstrah, zjevil se jemu muž boží tvrtou

noc, když šel k ranní služb, a pravil: Pro5 jsi odporoval

poslechnouti napomenutí pátelských? Pro své duch.ovní syny

vyžádal jsem od Boha toto místo, nikoli pro tebe, jenž jsi

vešel podloudn. A jestliže tob od pána tvého knížete tato

moc posud byla dopuštna, ode mne budiž ti od té chvíle za-

povdna! A to ka, urputn zaal jej bíti ranami pádnými,
berlou totiž, kterou v ruce držel, i) Tu již opat nemeškal a ke

Vy jste nevrn inili,

že jste mé syny ot sud vysocili.

Náhle od tudto ven, soci !

Upomínaju vy pod milostí."

Na to Nmci nic netbachu,

na spílu to obrátichu,

až s jim zjevi po tetie,

a ka: „Vy nevrná bratie!

Pro tak proti mn iníte?

Však s se muú nepezlíte!

Nepepustím vám zde býti,

musíte pre s hanbu jíti."

Nmcóm s vždy spíle zdáše,

co je svatý Prokop upomínáše,

až s jim zjevi tetin noc ;

tu ukaza nad nimi svi'i moc,

I poe jim opt Heci :

„Poslchajte ješe, Nmci,

juž jsem jáz naplnil svaté tenie,

ale vy netbáte na mé ecenie.

Ne vám sem jáz to miesto upravil,

ale mým synóm jsem ustavil.

Ne vám, nevrní sokové,

vy jste otkuds hanební Uhrové !

Dal-li vám jest knz klášter za to,

ote mne vám bude dnes otjato.

Nechtli jste poslúchati ei dobré,

jáz vám ostuzu bydlo sázavské.

Náhle neostávajte své drahý,

ujímajte s rychlosti do Prahy!"

To mluv, v ruce berlu držieše,

jž nemUostiv Nmce tepieše.

Nmci' i jedné otpovdi nejmchu,

jedno druh ped di'uhem bžiechu.

Nic na cestu netázáchu,

jedno jako kozlové skákáchu.
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linížeti zemskému se zabrav, celý beli vci jemu oznámil. Spy-
tilinv užasl, poal se rozpakovati a vákati, ale do konce života

mnich slovanských zpt nepovolal.

Na základ toho vypravování veleben jest potom sv.

Prokop jako „veliká pomoc ech" proti Nmcm. Spisovatelé

14. století 1) zveliili pi tom trest na opata, kouce, že svtec

za kukli jej popadl, pak za vlasy drže, vláel a kyjem tepal.

V Uhrách, kam utekli se slovanští mnichové ze Sázavy,

pebýval tenkráte druhý syn Betislavv, knžic Yratislav,

užívaje spolu s matkou svou Juditou pohostinství krále On-

deje I. (r. 1046—1061). Když první manželka jeho po rozkaze

koížete Spytihnva v Cechách vznná, potom však za pí-

Tak s jim bydlo ostudilo,

bžiechu, nedas kde bylo.

Knz náhle pibežechu
a to jemu všechno povdchu,
co s tam na púšci stalo,

co-li se nad nimi dalo.

Eechti: ,,Daj ten klášter komuž ráíš !

Ty nás zás nenavrátíš;

dobe že jsmy živi utekli,

bžechomy, jako bychomy s vztekli !

Ten Prokop, jenžto tu leží,

nedá nám ohledati svých mezí;
a komuž nebude pieti,

ten nebude tohoto kláštera jmieti.

My jsmy byli v jeho bázni;

chovaj s každý také kázni!"

Knz když to ot nich slyšieše,

velmi s tomu divieše.

Však s k Bohu neobrati."

Prameny d. . I. str. 353 n.

^) Dalimilova Kronika eská:

„Svatý Prokop s svta snide,

v nmž veliká pomoc echóm vznide.

To Nmec opat svdieše

když jej svatý Prokop vláieše

za vrch (za kuklu), kyjem jej tepieš,
aby z kláštera šel, veléše."

Prameny d. . ni. str. 137. Srvn. Die pehemische Cronica; hl. 48; „Wen es

geschach, das nach seinem Tode ein dewczer apt gesaczt wart, und der lebte
czu mal unordentlichen, also sent Prokop czu ym kam und slug yn mit dem
stabe, und czug und slepte yn pey den harn." Tamže

;
m. str. 283. Marigno-

lova Kronika k roku 1053: „Procopius, Thetitonicorum expulsor, cuius gesta
fueruut mira, in vita claruit et in mote." Tamže; Úl. sti\ 540.
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mluvou biskupa Sebíe do Uherska propuštna byvši, na cest

zemela, pojal Vratislav za cho Adlétu, dceru Ondejovu.
V zemi hostitele svého seznámil se asi knežic s tamejšími

mnichy basiliány slovanského jazyka, kteí v domech svých

pod ochranou král uherských s pokojem Bohu sloužili. Z mno-

hých klášter takového zpsobu známy jsou nám toliko samo-

stany na Vyšehrad, v Csanád, Arade, na hoe Soboru. Ve-

kterém z nich písteší došli mniši sázavští po r 1055, nikde-

se nepraví. Nkteí starší spisovatelé kladou pobyt vyhrianc
do kláštera louckého, jenž ovšem nebyl v Uhrách., ale na Mo-
rav u Znojma. Píinu k tomu vzali ze zprávy Pulkavovy^
že knžna Judita, vdova po Betislavovi I., pohbena jest roku

1058 v kláštee loukem, jejž prý sama byla založila, i) Ježto

pak eená paní meškala také u vyhnanství v Uhrách, uvádn

poheb její ve spojitost se slovanskými mnichy ze Sázavy. Alo

naproti tomu povdti dlužno, že premonstrátský klášter vLouce
u Znojma založen byl teprve r. 1190 knížetem Konrádem Otou

a matkou jeho Marií, jež byla dcera srbského knížete Uroše.

Letopisec sázavský místa nebo kláštera uritého nepivádje,

jmenuje toliko íši, kde pebývali vypuzení mnichové s opatem

svým Vítem, to jest zemi hunskou, ^) kterýmžto slovem mínno
tenkráte království uherské, nikoli krajiny nynjších Dolních

B-akous nebo jižní Moravy.

Hlava druhá.

Mnichové slóYanští opt na Sázay v letech 1063—1097.

Po brzké smrti knížete Spytihnva II. (f dne 28. ledna,

r. 1061) uveden jest v ízení zem eskébratr jeho Vratislav II.

(r. 1061—1092). Za života otcova býval údlným knížetem na.

Morav, sídle na hrad Olomouci. Mladší bratí jeho Konrád.

1) Plkavova Kronika k r. 1058: „Judita . . . moritur et iii mouasterio'

luceusi prope Znoymam, quod ipsa fundaverat, houorifice sepelitur." Prameny

d. . V. str. 48.

2) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Vitus itaque abbas assump-

tis fratribus suis, quos unitas caritatis concordaverat, peregre profectus est

in terram Hunorum," Prameny d. c. IT. str. 246.



Založení biskupství olomouckého. 181

e. Ota mívali za údl jihozápadní kraje zem moravské. Když
Vratislav stal se knížetem, zstavil onomu údl brnnsko-zno-

jemský, tomuto pak poruil Olomuoko. Nejmladší bratr Ja-

romír, již ped tím k duchovenství urený, pijal svcení

k úadu jáhenskému a slib, že stane se nástupcem biskupa
Šebíe. Usilovná snaha spokojiti bratry a uiniti je neškodnými
ústední vlád pohnula ješt knížete, aby pomyslil na zízení

druhého biskupství v zemích eskoslovanských. K tomu pii-
ovala jednak známost jeho ©potebách moravského lidu jednak
i žádost po vyšším dstojenství, nežli jest hodnost knížecí. Tu

pak vedle názor oné doby nezasluhovala íše, která nemla
nkolik biskupství nebo sídla metropolitního, názvu království.

Všecko to váživ zajisté Vratislav H., nespouštl již obmyšle-
ného rozdlení diecése pražské s oí, Na Morav býval biskup

ješt ped 80 lety, ovšem tehdáž pod ochranou knížat polských
a jiného obadu pstitel nežli biskup Sebí, jeho nástupce. Na
obnovu slovanské církve za doby, kdy kardinál Hildebrand

stál v ele rad papežských, nebylo však ani pomyšlení. Stolice

apoštolská schvalovala sic ráda obnovení zašlých biskupství,
ale obad latinský byl již podmínkou bez výjimky. Vzhledem
k latinskému biskupství nebylo se tžkostí obávati ani z Eíma
ani od krále nmeckého, nad to píbuzného, ba ani od údlných
knížat moravských. Domácí biskupství mohlo býti jen s pro-

spchem zem, kterouž drželi, a zbavilo by je strachu, že budou

pinuceni mladšímu bratru, nedostane-li se mu pražského ko-

stela, postoupiti ástky dchod svých, nebo snášeti od nho
nemilá píkoí, kdyby Cech i Moravy jako spolený biskup

spravoval. Zbývalo tedy jen ješt pojistiti sob dobré vle
pražského biskupa Šebíe a metropolity mohuského Sigfrida.
Ježto však tomuto nemohlo býti proti mysli, když poet suffra-

gán jeho se rozmnoží, sml Vratislav již pedem na svolení

jeho poítati. Šebí pak vzav hojnou náhradu pro sebe i ná-

stupce, ustoupil ped rozhodnutím knížecím, a nové biskupství
olomucké zízeno jest již r. 1063, i potvrzeno od papeže. Mnich
Jan z kláštera bevnovského stal se prvním editelem nové
diecése.

Jednaje mnohem samostatnji nežli pedešlý kníže, ne-

uznal Vratislav II. za potebné ukazovati píze svou k latin-

skému duchovenstvu zavrhováním slovanské liturgie a nemi-
lostí k tm, kdož ji po sv. Prokopu a vedle úpravy jeho byK
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v echách pstovali. I stanul hned z poátku vlády své na tom
zavolati z vyhnanstvi slovanské mnichy a uvésti je v další

držení kláštera na Sázav. Na pekážku tomu byla toliko smrí

krále Ondeje I. a vláda bratra jeho Bely I. v Uhich, s kterým
Vratislav nemel dobrého pátelství. Ale když r. 1063 nastoupil

po Bélovi mladistvý syn Ondejv Šalomoun, vypravil kníže

eský poselství ke králi, žádaje za propuštní opata
Víta a bratí jeho; naež oni s poctivostí zpt jsou

pivedeni a k místu svému slušn navráceni. Tak pro zá-

sluhy sv. ddice Prokopa po šestiletém vyhnanstvi dostalo se

jim útchy od svtce pedpovdné. Peoval pak kníže Vra-

tislav II. o rozhojnní statk kláštera sázavského a opatil

obyvatele jeho vším potebným, i vtší vážností v zemi. i)

Za rozšafného opatování Vítova udaly se vedle svdectví

latinského životopisce ze 13. století 2) nkteré zázrané

í) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský): „Wratizlaus missis legatis

Hunorum ad regem de exilio Vitum abbatem et fratres eius cum honoe re-

duxit et in loco suo decenter restituit." Prameny d. . 11. str. 247, "Srovn.

veršovanou legendu eskou:

„Velmi brzo potom ume (Spytihnv),
a stoje ve zlej viee.

Po nm byl knzem eským Vratislav,

ten bieše na chudé ludi laskav.

Na divy poe ten klášter milovati,

a snažn jemu pomáhati,
Káza knze Vitoše s bratr nalézti,

cht jej v opatstvie uvésti,

A když s z Uher bratie pibrachu,
v opatstvie jej uvedechu.

Opt jmiechu plno všeho dobrého

skrze pomoc Prokopa svatého.

Knz Vratislav jej miloval,

ddin a sbožie jemu mnoho dal.

Svatý Prokop jakož jim sluboval,

ped Bohem dobrý pokoj obdržal,

aby jmli pi tom asu
i potom i také, ktož nynie jsú.

Toho pokoje ješe užívajú,

kteí s k jeho milosti utiekajú.

Tako s jest jist stalo,

svatého Prokopaprorostvie se naplnilo."

Prameny d. . I. str. 359.

2) Bollandist Acta sanctorum mensis Julii; 11. str. 144 n.
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události, jež tuto jest strun pednésti: Z družiny knižeci

panoš píjmím Labeš osoen byl u pána svého a stížen

tžkými pomluvami. Stracli ped veejným soudem ponukl jino-

cba, aby šedna na kim, Uedl spasiti se útkem. -Letmo do-

stibl eky Sázavy naproti klášteru sv. Prokopa. Než, nastojte,

a byl as letní, proudilo eištm tolik vody-, že pokoušeti se

o pechod bylo by pineslo jistou záhubu. Yda, že pronásle-

dovatelé nejsou daleko, ustrašen rozhlížel se uprchlík a vysí-

lal vroucí vzdechy k Bohu, aby na pímluvu sv. Prokopa vy-
trhl jej z rukou nepátel. A hle, voda ustala v bhu, s tuhl a

na povrchu v kru ledovou a zvala k bezpenému pe-
chodu. Kon za sebou veda, vkroil Labeš na eku a suchou

nohou dostal se na druhý beh. Když pak pátral po svých

pronásledovatelích, uzel eku tekoucí zase plným proudem.

Manželka jakéhosi líadníka sklíena byla tžkou choro-

bou. V nemoci ukázal se jí sv. Prokop a radu udloval: Vy-

prav rychlého posla k opatu sázavskému "Vítovi, aby t na-

vštívil, aneb kdyby churav jsa, pijíti sám nemohl, at pošle

syna mého, bratra klášterního Jimrama. Za modlitbou jeho
dosáhneš kýženého zdraví. I stalo se tak.' Když dokonil Jim-

ram modlitbu nad nemocnou, drže pi tom ruku její,

ozdravla žena úpln.
Pastý na panství klášterním ukradl svému hospodái

svrchní šat, a po ase jím se piodv, usvden byl z krádeže.

Hospodá svázav mu tedy ruce na zad, vložil provaz na hrdlo

jeho a vlekl jej bez prodlení k cúdai kouimskému. Když do-

vdl se o tom opat Yít, útrpností jat, vzkázal za žalobníkem,

aby upustil od phonu. Ale ten vymlouvaje se, že by sám
trestán byl, kdyby propustil zloince, nechtl místa dáti pí-
mluv opatové. Než pece odložil cestu k soudu na píští den a

pastýe doma do klády vsadiv, hlídati jej dal spolehlivým
strážcm. Yinnik vzal zatím útoišt k modlitb a srdenými
vzdechy vzýval o pomoc -sv. Prokopa. O pl noci zjevil se mu
v jasném svtle ctihodný staec ušlechtilé tváe, v rouše mniŠ-

ském, s infuií a berlou. Tu jsem, abych ti pomohl, pravil, jakož
jsimne volal. Ale více atneluešíš! A jak dotekl se berlou
klády, pelomila se ve dví. I vysvobozen byl pastý
z tuhé vazby, a nikdo více k soudu ho nepohánl.

Po smrti Šebíov (f r. 1067) chtl kníže Vratislav 11.

biskupem míti Lanze, probošta litomického, ale pro odpor
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panstva jinak se rozmysliv, poruil úad ten pece mladšímu

bratru svému Jaromírovi (r. 1068—1089), kterému pi svceni

v Nmcích dali jméno G-ebhard. První léta biskupováni Jaro-

mírova naplnna jsou tubým sporem mezi ním a knížetem

o dcbody a statky stolinébo kostela pražského, jež vedle ce-

nní nového arcipastýe újmy doznaly zízením biskupství olo-

muckého pro Moravu. Té doby astá podání ke stolici apoštol-

ské dala se po poslích knížecích v Eím, kdežto zase papež
Alexander II. (r. 1061— 1073) listy pímluvnými ke knížeti a

biskupovi spor jejich uložiti se snažil. Hoku 1071 pisliboval
konen vypraviti legáty své do Cech, chtje tomu, aby ob
strany pestaly na rozsudku jejich. Když pak léta následují-

cího zavítal do Prahy vyslanec papežský píjmím Eudolf, vo-

láni jsou od nho na synodu oba biskupové, opati klášter
a probošti kapitol, jakož i knížata a pední páni íše eské. i)

Litovati jest, že letopisec Kosmas neuvedl jménem nebo podle
klášteru opaty, kteí k veejnému rokování ped legátem se

dostavili^ abychom v jistot mohli vdti, zdali také opat Vít

obcoval pražské synod z r. 1072.

J inak nelze se tomu diviti, že staí zpravodaji naši mle-
ním pomíjejí veejné innosti Vítovy: vynakládalt zdár-

ný nástupce sv. Prokopa všechnu péi na domácí
dobré svého kláštera, jako zejména pracoval o vzdláni
nové svatyn na Sázav a tuším i opravu píbytk mnišských.
Co se týká staveb kláštera, povdli jsme již svrchu, že sv. Pro-

kop zbudoval basiliku, to jest kostel románského slohu, posv-
<;ený ve jméno Panny Marie a sv. Jana Ktitele, jenž byl sbor-

nou svatyní mnich ped prvním vyhnanstvím jejich r. 1057

a potom až do r. 1095. Za pobytu latinských eholník na Sá-

zav v letech 1057—1063, an berlu opatskou tímal tam ne-

jmenovaný Nmec, nic nepraví se o nových stavbách kaplí
nebo kláštera. Teprve když mnichové slovanští nazpt byli za-

voláni, jevil se na Sázav ilejší ruch stavební i umlecký.
Píinu toho shledáváme v tehdejším náboženském hnutí roku

1064, kdy poprvé v zemi naší slyšeti bylo volání k výprav
kižácké do Palestiny. Strach soudného dne vzniknuvší z toho,

1) Kosmv Letopis k r. 1072 : „Missus apostolici denique jussit ducem,

ut omneš principes terrae simul et abbates ac praepositos ecclesiarum . . •

.ad synodm convocaret sacram." Prameny d. c. XT. str. 106.
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že r. 1065 pipadal liod boží velikononí na den 27. bezna,

ke kterémuž dle starodávného podání kladeno vzkíšení Pán,
vtiskl do ruky nkterých kesan hl na cestu do svaté zem,

jiným pak srdce otevel k bohumilé štdrosti. Takovým okol-

nostem nejspíše dkovati bylo za pvod kostela nebo kaple

sv. Kíže na Sázav. Jistou zprávu máme toliko o svcení

jeho: r. 1070 dne 28. ervna posvtil biskup Jaromír
kostel v Sázav ke cti sv. Kíže v jehožto oltái ulo-

ženy jsou ostatky sv. kíže, z odvu Panny Marie, sv. Petra

apoštola, sv. Štpána prvomuenníka a sv. Jií muennika.^)
Kostel sv. Kíže pipomíná se tam ješt ve 13. století; i ne-

víme, zda mže, jak nkteí tomu chtjí, 2) za jedno pokládán

býti s kaplí sv. Kíže, která bývala po levé stran opatského
kostela. Klášterní budovy prostíraly se od kostela na stranu
• .v- t

jizni.

Když na stolici Petrovu v ím dosedl slavný oprávce
života knžského eho YII. (r. 1073 —1085), kynula Cechm
krásná píležitost, aby pivinouce se k mohutnému editeli

církve, dosáhli vyplnní dávných tužeb, to jest samostatné metro-

pole a království. V listech svých z r. 1073 —1075 promlouval

papež ke knížeti Yratislavovi II. nad míru laskav a milosti-

v. Tak píše dne 1 7. prosince r. 1073, má-li Vratislav nco na

srdci, v em by mu stolice ímská bez újmy spravedlnosti
mohla býti po vli, aby ve píin té každým ádem spoléhal
na moc apoštolskou. Slova ta sotva jinak vykládati možno,
nežli že vdl eho YII., kterak kníže eský touží po ko-

run, a že hledl posilnním nadje k tomu se nesoucí uvésti

jej na stranu papežskou, míti jej spojencem u velikém boji

proti císai Jindichovi lY., a k tomu konci že i ochoten byl

povýšiti jej na ki-álovstvi, podobn jako Silvester II. Štpána,
knížete uherského. Pohíchu Yratislav okolnostmi, zejména ne-

pátelstvím, jež mezi Cechy Poláky panovalo, jinak veden jsa,

pidržoval se krále Jindicha, i) Ješt r. 1076 byla chvíle kto-

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) k r. 1070: „Praesnl Gebhar-
dus consecravit ecclesiam in Zazoa in honoe sanctae crucis." Prameny d. c.

II. str. 250.

^) Památky archaeolog. V. str. 326.

2) Šemberovy Djiny stedovké; III. str. 183.
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mu, aby dobyli sob Cechové moudrým rozhodnutím knížete

nezávislosti na íši nmecké; potom chtj nechtj strženi jsou
na drahnou adu let do vleku jejího.

Kterak za doby knížete Vratislava 11. nastupovali

biskupové, opravám církevním pející, proti mimoímským
ritm na západe, povdli jsme jednak svrchu pi djinách
slovanské liturgie v Chrvatech a jednak hojnji povíme níže,

až e dojde k zániku slovanských služeb božích v kláštee

sázavském : zde toliko uvedeno bu, že r. 1079 pednášeti dal

Vratislav papeži ehoi VII. žádost za pivolení, aby podle
slovanského jazyka mohly v Cechách slaveny bytí služby boží.

Novjší spisovatelé naši tak tomu rozumjí, že kníže a pední
mužové v zemi vidouce vzkvétati slovanskou liturgii a šíiti

se v národ, vyhledávali obecné svolení k ní, aby již bez pe-
kážky a pojednou vstoupiti mohla na místo ritu latinského.

1 dodávají nkteí z nich: Kdyby vlastenecká snaha Vratisla-

vova se byla potkala s úspchem, biskupství pražské za ne-

dlouho by bylo vyato býti musilo z podruí metropolity mo-

huského, v Praze byl by povstal slovanský patriarchát, závislý

pouze na E,ímu, bezpený to základ samostatnosti politické,

mocná hradba proti návalu nmeckému. ^) Starší badatelé ome-

zují žádost knížecí z roku 1079 toliko na klášter sv. Prokopa,

podotýkajíce, že svolením papežským mli mnichové na Sázav
chránni býti ped útržkami svých nepíznivou, kteí dobe
vdli o nedostatku církevního schválení slovanské liturgie

v Cechách. Odpovdí sv. Otce ehoe VIT., jak pozdji usly-

šíme, dokonce odmítavou, vc kláštera sázavského velice by
se byla zhoršila, kdyby kníže tím více a snažnji ochrany své

mu užívati nedal.

Opat Vít pipomíná se posledn mezi svdky zapsanými
v listinách kláštera hradištského na Morav ze dne 3. února

a 5. února roku 1078.2) Jak dlouho potom ješt ídil družinu

slovanských mnich na Sázav, o tom nedostává se zpráv;

letopisec vypravuje toliko, že Vít znamenaje blízký konec ži-

vota, za souhlasu bratí a po schválení knížete zem-
ského i pán jeho odevzdal právo opatského úadu
Jimramovi, pokrevnímu píteli svému, muži svatostí vynika-

1) amže; str. 188.

2) Erbenova Regesta ;
. 160 a 161, str. 70.
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jícirrm.
Po nemnoliýcli dnech na to dokonal dstojný nástupce

sv. Prokopa bh pozemské pouti a pohben jest vedle dveí

na levé stran pi vchodu do kostela Panny Marie, i)

Nástupci jeho již jmenovanému dostává se chvály, ze

byl mnichem duší i tlem. On prý penz jinak nenazýval než

zlem, a docela za nic jich nepokládaje, ani rukou se jich do-

týkati nechtl, ano že by nohama mly býti Šlapány soudil,

následuje šlépjí svatých apoštol. Pilen jsa obcování ctnost-

ného, pokud živ byl, víry katolické stálost neotesenou za-

choval, a mnohých srdce rozpaitá ve víe upevnil. Blaho-

sklonný ke všem, více na den nesl sprostnost holubicí, nežli

by poddal se myšlénkám hadí chytrosti. Vrstevníci ctili jej

pro štdrost k chudým a horlivost ve služb mnišské, nazývali

jej otcem výtené dokonalosti a milovali v pravd, jakož za-

sluhoval. Když pak trapná nemoc všecky údy tla Jimramova

pojala a prodloužilými mukami skliovala, píklad trplivosti
ukazoval opat bratím až do posledního dechu. Tlesné po-

zstatky jeho pohbeny jsou po pravé stran u dveí, kdež

vcházelo se do opatského kostela. Tehdáž byl již Vratislav

králem, 2) získav sob od císae Jindicha IV. korunu na
snmu mohuském dne 29. dubna r. 1086, jakožto odmnu za

mnohé služby, jimiž i sám i udatný lid eský boulivému
králi se byli propjili.

Po smrti Jimramov ujistivše se mnichové svolením krále

Vratislava I. (r. 1086—1092), zvolili sob opatem Bože-
tcha. Letopisy sázavské, jediný pramen vdomostí našic

o nástupcích Prokopových, vzdávají i Božetchovi chválu muže

štdrého, ueného a výmluvného, který oddán jsa výtvarnému
umní, vlastníma rukama i malíství i sochaství provozoval
a pracemi svými obdiv budil u vrstevník. Za tou píinou
jmín jest Božetch patriarchou posvátného umní e-
ského. Píze krále Vratislava obracel na prospch kláštera.

Pece však duch Prokopv nepebýval v nm, an jal se dych-
titi po sláv svtské, povoloval domýšlivosti, hnvu a ponkud

^) PokraoYatel Kosmv (mnicli sázavský), v Pramenecli d. . II. str. 248

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech á. . U. str.

248 n.: „Hune (Emmeramum) equidem fratrum nnanimitas dextra parte in-

gressus ianuae snpradictae ecclesiae sepelivit. Hoc itaque tempore rex Wra-
tízlaus . . . boemiensis monarchiae arcem regebat."
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i jiným nepravostem. Píinou toho byla tuším práv milosí

královská, která tak jej povyšovala, že zdál se v d-
stojenství vznešenjším skoro nade všecky opaty
eské. 1) I vešel proto v nevli s biskupem Kosmou, r. 1090

zvoleným nástupcem knžice Jaromíra.

Podnt ke zjevnému sporu zavdal kostelní obad, jekož

podjal se Božetch, kdy vykonati jej náleželo biskupovi. O n-
kterýck svátcích sázena totiž pi službách božích ko-

runa králi na hlavu. I stalo se, nevíme v jakých okol-

nostech, že uinil to opat Božetch, pedstihnuv biskupa
Kosmu. Pokládaje skutek opatv za opovážlivé sáhání do úadu

biskupského, rozhnval se Kosmas tak, že nehodlal jen pe-
stati na dtce vinníku uinné, nýbrž i chtl mocn složiti jej

s úadu. Bylo to trvám na sklonku života Vratislavova (f dne

14. ledna r. 1092); nebot jinak nedalo by se vysvtliti, pro
nezastal král opata, miláka svého, proti biskupovi. Jakmile

tedy nedostávalo se ochránce, nastoupil Kosmas znovu na Bo-

žetcha, a jen ustaviné prosby velmož obmkily jej, aby

spokojil se menším trestem, nežli jest ztráta úadu. Yykl tedy
konen: „Ponvadž ty, opate, umíš dobe ezati a dlabati,

ukládáme ti pod závazkem svaté poslušnosti, chceš-li totiž

smýti vinu, kterou jsi na sebe uvalil opovážlivým inem svým,

abys ze deva vyezal obraz Ukižovaného u veli-

kosti míry tvé délky a šíky, i s kížem, a na bedrách

svých donesl jej do íma a postavil v basilice tamjší sv.

Petra." Opat Božetch podrobil se tžkému pokání a vykonav
je zkroušeným srdcem, dosti uinil uražené velebnosti biskupské.^)
Jak se podobá, bylo mu tím nejen úad zachrániti, ale i celé

ddictví sv. Prokopa na Sázav, jemuž v ad nepíznivou

pibyl nový, mocný initel, biskup Kosmas.

Po smrti krále Vratislava dosáhl knížectví v Cechách

bratr jeho Konrád, jenž však záhy zemev, nástupcem ml
syna Vratislavova Betislava TI. (r. 1092—1100), knížete bo-

1) Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský): „Kex autem supradictus,

homo cliristianissimiis, unice diligebat eum, cuius gratia idem abbas in tan-

tum sublimatus erat, ut íere omneš boemienses abbates dignitate praecellere

videretur." Prameny d. c. II. str. 249,

2) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) v Pramenech d. . II.

str. 249 n



Kostelní stavby na Sázay. 189

jovného a mocného. Obojí zmna na trn prošla bez|
pohromy kláštera sázavského. Betislav II. nechoval sice/

k liturgii slovanské té lásky jako otec jeho, ale ochrany pál
jí pece, pokud klášterní káze na Sázav nedávala píiny
k nespokojenosti. Proti zbytkm pohanství v zemi nastoupili
s opravdovou horlivostí. Hned z poátku vlády své jal se vy- I

hanti všechny arodje, kouzelníky a hadae; rovnž i háje \

a stromy, které po venkov ctil sprostý lid, vymýtil a spálil

ohnm. Také obyeje pohanské, jež vesniané, posud ješt
v kesanství neutvrzení, o letnicích v úterý nebo ve stedu

zachovávali, pinášejíce dárky k studánkám; obti zabíjeli

a zlým duchm pednášeli, též pohby, které daly se v hájích
a polích, a tryzny, které konány bývaly dle ádu pohanského
na rozcestích a trojcestich jako pro odpoinutí duší, též také

hry bezbožné, které nad mrtvými svými, na prázdné stíny

volajíce a škrabošky majíce na obliejích, rozpustile provozo-

vali, ty všechny povry a nešvary dobrý kníže, aby se potom
nedaly v lidu božím, vykoenil i).

Biskupu Kosmovi prve eenému dostalo se posvcení
teprve na jae r. 1094. Zatím pracoval opat Božetch na roz-

šíení kostela Panny Marie a sv. Jana Ktitele pi
kláštee sázavském. Chrám ten takoka znovu byv založen

a lep upraven, vykazoval znamenité rozmry po délce, na ší
i do výše. 2} Podobu ml basiliky o tech lodích. Nad kryptou
sv. Kosmy a Damiána prostíral se presbyté, jehož oltá nesl

název a ostatky Panny Marie a sv. Jana Bjtitele. Ye stední

lodi ped stupni k presbytéi zízen byl cho pro mnichy
a opaten oltáem sv. Petra a Pavla i všech apoštol. Poboné
lodi pokraujíce na severu i jihu podle choru mnišského, do-

sahovaly na východ až ke konci krypty. V jižní lodi spatoval
se oltá sv. Martina, v severní sv. Štpána prvomuenníka.
Na plnoní stran pistupovala k basilice kaple, kterou po-

kládají nkteí za kostel sv. Kíže již svrchu pipomenutý,
ježto v oltái jejím uloženy byly ostatky sv. kíže. Ze všeho

1) Kosmv Letopis k r. 1092, v Pramenecli d. . 11. str, 136 n.

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Bozethecus . . . ecclesiam

longitudine, latitudine, altitudine venustissime ampliando fundavit." Prameny
d . . n. str. 249.
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zbývá podnes toliko podzemní krypta a okrouhlá absida pres-

bytée.

Staraje se o vnitní úpravu a výzdobu obrámu, poídil

opat Božetch pokrovy (antipendia) na oltáe, kíže, zvony a vše

jiné náiní kostelní. Také klášter celý ze všech stran
stavbami a nábytkem obnovil. Jeho snaživý duch ke všemu

potebnému na prospch kláštera byl obrácen. Bohudíky, stail

poklad kostelní štdrostí krále Vratislava valn rozmnožený.

Byl pak Božetch, sám výborným malíem, sochaem,
ezbáem a soustružníkem, ^) tak že mohl jednak s úsporou
nákladu vlastníma rukama pracovati, jednak i umlá díla jiných
íditi,

Na podzim r. 1095 zavítal biskup Kpsmas na Sázavu

a posvtil v nedli dne 14. íjna oltá sv. apoštol v choru

mnišském, uloživ v nm ostatky sv. Petra, sv. Pavla, sv. On-

deje, sv. Bartolomje, sv. Tomáše, sv. Jakuba, sv. Filipa, sv.

Lukáše evangelisty, sv. Barnabáše a všech apoštol. Ka zejtí
dne 16. íjna posvcení došly ti oltáe, jeden nad kryptou,
v nmž složeny ostatky ze šátku (sudarium) Pán, z trnové

koruny jeho, z božího hrobu, ze svatého kíže, sv. Marie, sv.

Jana Ktitele, sv. Jana apoštola a evangeKsty ; druhý v krypt
s ostatky sv. Kosmy a bratí jeho (Damiána, Anthima,

Leontia, Euprepia) ; pak v liapli, která jest na levé stran

kostela, oltá s ostatky sv. kíže, sv. Yavince muenníka,
sv. Blažeje, biskupa a muenníka, sv. Pankratia muenníka.
Potom tetího dne, to jest 16. íjna, posvceny jsou dva oltáe,

jeden po pravé stran, v nmž uložili ostatky sv. Martina,
svatých Jana a Pavla, sv. Tiburtia muenníka, sv. Grlba a to-

varyše jeho, svatých Benedikta, Jana, Isáka, Matouše, Kišana,
sv. Mikuláše, sv. Jeronýma, sv. Oldicha, sv. Fortunata, sv.

Adolfa, sv. Lazara; druhý oltá na levé stran s ostatky sv.

Štpána prvomuenníka, sv. Ondeje, sv. Tomáše apoštola,

sv. Klementa papeže a muenníka, sv. Jií muenníka, sv. Pan-

taleona muenníka. ^) Povšimnutí zasluhuje, že mezi ostatky

1) Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský): „Bozethecus . . . pingere
venustissime meminit, fingere vel sculpere ligno lapideqne ac osse tornare

peroptime novit." Prameny d. ó. II. str. 249.

*) Pokraovatel Kosmv (nmich sázavský) k r. 1095^ v Pramenecli d.

. n. str. 251 n.
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na oltái sv. Martina shledávaly se ástky tl knížat mskýcli

Borisa Romana a Grlba Davida (ff roku 101 5), které církev

ruská pijala r. 1071 do potu svatých. Yedle nicli spoívaly

ostatky svatých, pti bratí mnenník a spolupatron zem
eské, jak tla jejich uloupena na výprav do Polska r. 1039

a pevezena do Cech.

Pi horlivé péi, jakou ješt roku 1095 vynakládal opat

Božetch na zvelebení kláštera, zdálo by se, že pobyt slo-

vanských mnich na Sázav na dlouho byl pojištn. V pravd
však schyloval se ke konci. Nebo bratí pokládajíce náklad

na stavby a výzdobu chrámu i monastýru za plýtvání statkem

klášterním, povstali proti opatovi, spikli se s nepátely jeho

mimo klášter a tak sami urychlili druhé vyhnanství své, z nhož

nebylo již návratu.

Hlava tetí.

Briilié vyhnanství slovanských mnich ze Sázavy r. 1097.

Snaha o nápravu ád církevních, které celý život svj
posvtil veliký papež eho YII., odnášela se netoliko k tomu,

aby obmezen byl vliv svtské moci v záležitostech duchovenských
a život knžstva uveden na míru posvátnému stavu tomu pí-
slušnou, nýbrž i k zavedení jednotné liturgie podle ímského

zpsobu a latinského jazyka, aby prostedkem nich upevnna
byla jednota církve na západ. Záležitost rzných obad
bohoslužebných hýbala ve druhé polovici 11. století my-
slemi duchovních knížat, jak již z toho vidno, že na snmu
vMantov r. 1064, kde za ádného nástupce sv. Petra na
stolci ímském uznán byl Alexander II., dali sob otcové od

biskup španlských pedložiti knihy mostarabské, latinsky

psané, zkoumajíce, zdali nezavírá se v nich nco pravé vire

odporného. 1) O tyi léta pozdji (r. 1068) držán byl provin-
ciální snm ve Split za píinou slovanské bohoslužby
v Chrvatech, jehož úastníci majíce v ele papežského vyslance

.^) Budíkový Djiny Moravy: II. str. 216.
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Mainarda, zakázali slovanskou liturgii, prohlašujíce pvodce
písma glagolského Methoda za zlomyslného kacíe, i)

S velikým úsilím pracováno o to ve Španelích, aby za-

veden byl ritus gregoriánský na míst mostarabského, akoli

na snmu mantovskóm nedávno eeném uznali shromáždní

biskupové, že v knihách španlsko-gotskó liturgie není bludného

ueni. Král aragonský Sancho Ramirovec (r. 1063 — 1094)

poddal se vli papeže Alexandra II. a slavn uvítav legáta jeho

Huga Candida, na synod r. 1071 pohnul duchovenstvo íše

své k pijetí obadu ímského. Téhož léta odstranil Hugo Can-

ditus piinním hrabnky Almodis, paní z rodu francouzského,

liturgii mostarabskou v Barcelonšt. Tuhý odpor proti uve-

dení ritu ímského projevil se v Kastilii. Krále tamjšího
Alfonsa YI. (r. 1072—1109) naklonila k nmu manželka Kon-

stancie, dcera vévody burgoského Roberta. Papež eho VII.

vypravil v té píin kardinála Griralda do Kastilie. Než ani

písným jednáním jeho ani úsilím královým a povolností bi-

skup nedala se zmna obad kostelních ke skutku pivésti.
Po boulivém rokování na synod v Burgosu r. 1077 na tom

stanuly sporné strany, aby rozhodlo se soubojem, která liturgie

má prchod míti v Kastilii. Jakkoli pak zvítzil zastance rita

mostarabského, nepestal král usilovati o obad ímský, i vy-
žádal si nového vyslance papežského kardinála Richarda, jehož
mírné jednání neminulo se zdárným výsledkem. Na církevním

snmu v Burgosu r. 1(.85 schválena zmna obadu. ^j

Tak ukazovala se malá nadje, kdyby nkdo za mnichy
sázavské v ím se pimlouval, aby s vlí apoštolské stolice

mohli slovansky konati svatá tajemství a hodinky knžské, že

píznivé odpovdi se doká. Kníže Vratislav 11. uinil to pece

'^

r. 1079, vypraviv poselstvo k papeži ehoi Vil., jemuž v ele
i byli FeKx, potomní biskup míšeský, a bratrovec Vratislavv

Fridrich. Které dvody pohnuly knížete, aby pednésti dal ná-

stupci sv. Petra žádost za schválení slovanské liturgie
v Cechách, vysvítá aspo ponkud z odpovdi papežovy,
^dané v ím dne 2. ledna 1080. „Jakož pak Urozenost tvá,"

psal eho VET. Vratislavovi, „vyhledávala pivoleni naše, aby

^) Erbenova Regesta; . 136, str. 57.

-) Zschokke: Die mozarabische Liturgie in Spanien, v asopise Linzer

Quartalsclu-iít, 1879; str. 40.
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podle slovanského jazyka u vás slaveny byly služby boží, vz,
že této žádosti tvé nikterak nemžeme vyboveti.
Y té píin totiž jeví se pilnému uvažovateli pravda nepo-

chybná, že dvodn má písmo svaté po vli všemohoucího

Boha na nkterých místech tajno býti, aby snad všem dokonce

zjevno jsouc, nesevšednlo a v lehkost nepišlo, nebo zle po-

chopeno byvši od Kdí mén uených, neuvedlo je v omyl.
I nedá se na omluvu uvésti, že nkteí nábožní mužové, co

prostou myslí lid vyhledává, shovívav snesli, nebo bez opravy

pustili, jelikož prvotná církev mnohé vci mlením pominula,
které pozdji po utvrzení kesanství a vzrstu náboženství

zevrubn byvše vyšeteny, od svatých otc nápravy došly.

Proež aby místa nemlo, co z vaší strany neprohlédav se

žádá, moci sv. Petra zapovídáme a tob porouíme,
abys ke cti všemohoucího Boha vší silou odpíral této

prázdné nerozvážlivosti.i)
Zakládal se tudíž kníže Vratislav 11. dvodem historickými;

že svatí mužové prvotní církve eské hovli slo-1

vanské liturgii, a pidal k tomu dvod moderní, že lid\

oblíbiv sob zpsob takový, jej vyhledává a od nejvyšší 1

hlavy stvrzena míti žádá. Zevrubnjších dat a doklad v žá-
;

dosti knížecí jist nebylo, nebo papež eho VII. nemohl by
tak obecnou odpov dáti, jako shledáváme to v list jeho

'

z r. 1080. Lze pak i to bezpen usouditi ze znní listiny pa-

pežské, pokud zavírá v sob zápovd slovanské liturgie v Cechách,
že kníže Vratislav v podání svém politických motiv neuvádl,
o rozsahu slovanské bohoslužby v zemi uritých návrh ne-

^) List papeže elioe VII. ze dne 2. ledna r. 1080: „Quia vero nobi-

litas tua postulavit, quo secundnm sclavonicam linguam apnd vos divinum

celebrari annueremus officium, scias nos hnic petitioni tnae necinaqnam posse
favere. Ex hoc nempe saepe volventibns liquet non immerito sacram scrip-

turam omnipotenti Deo placnisse quibusdam locis esse occnltam, ne, si ad

liquidum cunctis pateret, forte villesceret et subiaceret despectui, ant pravé
intellecta a mediocribus in errorem induceret. Neqiie enim ad excnsationem

invat, quod quidam religiosi viri hoc, quod simpliciter popnlns qnaerit, pa-
tienter tulerunt seu incorrectum dimiserunt

;
cum primitiva ecclesia multa dis-

simulaverit, quae a sanctis patribus postmodum firmata christianitate et reli-

gione crescente subtiH examinatione correcta šunt. Unde ne id fiat, quod a
vestris imprudenter exposcitnr, auctoritate beati Peti inbibemus teque ad
Ponorem omnipotentis Dei huic vanae temeritati vuibus to tis resistere prae-

cipimus." Erbenova Eegesta; c. 162, str. 70 n.

Dr. Krásí: Sv. Prokop.
^

13
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podával a pomru jejího k latinskému ritu ani slovem se ne-

dotýkal. Tak aspo výkladu dochází struné odbytí oné zále-

žitosti a výitka sv. Otce, že vznáší se k nmu prosba za vc
nepedloženou, kterou apoštolská stolice nemže pokládati než

za irou libstku.

Nadje skládaná v budoucnost, až dostane se slovanské

liturgii církevního schválení v ím, kterak pomine nepíze
k ni se strany latinského duchovenstva, i panovníkm odata
bude nesnáze pro to, klesla docela, a pevnjší, ba jedin možný
základ k dalšímu uchování ddictví kyrillo-methodského v Ce-

chách dokonce byl podtržen. Zbývala ješt blahovle knížete;

kdežto biskup diecésní nemohl již na prospch slovanských
mnich jiného initi, než zavírati oi, aby nevidl. Kníže

Vratislav II. neuposlechl rozkazu papežova, aby vší silou zbra-

oval liturgii slovanské v Cechách, ale zstal píznivcem a

ochráncem kláštera sázavského až do smrti. Bratr pak jeho

biskup Jaromír jevil vždy nedostatek chuti, aby ídil se

vyšším rozhodnutím; i popával klášteru sv. Prokopa
dokonalého pokoje. Nástupcem jeho zvolen jest r. 1090

Kosmas, knz pvodu nám nepovdomého. Když opat sá-

zavský Božetch, spoléhaje na milost královu, na jevo dal

nevážnost ke zvolenému biskupovi, snesla se boue nad hlavou

jeho, kteráž i klášteru zahrozila nebezpeenstvím. Dobe-li

rozumíme pokut Božetchovi uložené, ml nejen postaviti kíž
v kostele ímském sv. Petra, nýbrž i vyžádati tam klášteru

svému schváleni pi protipapeži Klementu III. (r. 1080—1100),

kterého i král Vratislav i syn jeho kníže Betislav 11. zprvu
se pidržovali. Zdali toho opat dosáhl, nevíme; však irkdyby
mu bylo štstí pálo, schválení takové nemlo valné ceny.

Kníže Betislav II. opustiv totiž r. 1094 stranu protipapeže
Klementa III., vypravil zvoleného biskupa Kosmu do Mohue,
kdež snmovali praelati strany papeže Urbana II. a kdež me-

tropolita Ruthard nevzpeoval se již vložiti ruce na cekance

pražského.
Úinek nové církevní politiky eské záhy se dostavil.

Cokolivk u nás elilo proti zásadám a ustanovením papeže
ehoe VII., vše to, pokud možná bylo, rušeno a potlaováno.
Mnichové sázavští nemeškali pohíchu sami píležitost
poskytovati mužm k opravám církevním prohlédajícím,

aby se strany jejich již bezohledn nastoupeno bylo
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proti slovanské liturgii. Nenávidjíce totiž nkteí z nich

opata, že mnoho vynakládal na zvelebení chrámu i zevní lesk ,

kláštera, popudili ostatní a psobili veliké rznice v ln
bratiny mnišské. Ba i na veejnost spor vynesen pvodem ;

tí bídných bratí-knži Demetria, Kanana a Goliši, kteí z ne-

malých pein vinili opata svého, ale shledati majíce dkazy,
nemohli podati pípadných svdectví. Nazývajíce opata svého

otižádostivcem, sami po sláv svtské bažili. Myslili totiž,

kdyby Božetch jakýmkoli zpsobem byl vypuzen, že by nkdo
z nich dosáhl dstojenství opatského. Když pak dílem sami

•dílem skrze domnlé pátele své mnohými hanami proti opatu
svému sebranými knížeti bili do uší, Betislav II. rozmrzev
se konen, vyhnati kázal i Božetcha i svárlivé

mnichy jeho ze Sázavy a uvésti tam latinské benediktiny
z kláštera bevnovského.^) Stará slovanská nectnost, závisí a

nesvornost, stala se nejbližší píinou zániku slovanské liturgie

v Cechách.

Z poátku r. 1097 utichly posvátné služby na Sázav,
hlahol staré slovanštiny pi mši svaté a knžských hodinkách

umlkl tu na vždy. Duchovní rodina sv. Prokopa uprosted asu
zimního hledati musila útoišt v cizin. Zasloužilý opat Bože-

tch nesa vinu svou i zvrhlých bratí, opustil chrám i monastýr,

posvátné budovy horlivou péí jeho nov zízené, a bral se

z nevdné vlasti, kterou umním a Štdrostí svou byl zvelebil.

Došel pak trvám hostinného pobytu v TJhích, kdež ješt za

sto let a více tšili se slovanští mnichové z ochrany mocných
král. Mnichové s ním zárove vypuzení bloudili semo tamo,

tkajíce po místech nejistých. Nkteí z nich vrátili se po ase
d.0 ech a vyprosili sob píbytek v benediktinském kláštee

na Sázav. 2)

Také v kláštee sv. Jana na Ostrov poskytnuto
bylo písteší aspo jednomu ze slovanských mnich-
vyhnanc. Svdectví pro to shledává se v latinském perga-
menovém rukopise z 11. století „Gregorii Quatuor libri dia-

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. c. U. str.

29i n.

^) Mnich sázavský praví o nich takto : „Fratres, qni proditionis an-

ctores centra eum extiterant, ex tnnc erraverunt usqnequaque per incerta loca

•girovagi, donec ad nltimum aliqui corde compuncti vix in loco proprio re-

•cepti, eidem loco inepti vitam finiernnt." Prameny d. c. U. str. 250.
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logorum", který dle starélio poznamenání býval majetkem
kláštera ostroYského, nyní pak uložen jest v kapitolní knihovn-

pražské (sign. A. CLXXTTI). Y nm spatují se totiž meziád-
kove glossy eské a staroslovanské z konce 11. století nebo

z poátku vku následujícího. Grlossator psal sice latinkou, ala

jazyka latinského nebyl dosti povdom. Zprvu rafijí vrývaje^

potom také inkoustem píše, poznamenával sob v klášterním

kodexu peklad latinských výraz a rení. Zpsob takový oz-

nauje nám mnicha, jenž ítával druhdy ve staroslovanských

knihách, naež opustiv r. 1097 monastýr sázavský, pijat byl
na Ostrov a uil se tam jazyku latinskému. ^) Litovati jest^
že k poznámkám svým neužil slovanského písma, abychom
v jistot vdti mohli, eho jinak toliko se domýšlíme, že-

v monastýru sázavském bžná bývala glagolice.

Tak vypsali jsme bh slovanské liturgie v Cechách a osudy

pstitel jejích do r. 1097, kdy nesvorností mnich sázavských
a tudíž nekázní v kláštee jejich vzešlou zanikla ona boho-

služba, nemvši krom nkolika knížat a lidu eského nikdy

rozhodnjších pátel a zastanc vytrvalých. Rzným píhodám?
pokud váží se k eené bohoslužb, vnovali jsme pozornost.

Naše úastenství v nich nevyšlo snad z menší vážnosti k boho-

služb jazyka latinského, nýbrž z té pravdy, že by domácí pí-

semnictví naše o drahn let díve b3''lo k místu pišlo, nežli

státi se mohlo po pehradách cizího písma a jazyka. Od té-

doby, kdy sv. Prokop položil základy k mnišskému samostanu-

na Sázav, až do konce 11. století ubhlo asi 70 let. Klášter

jeho pstovav po ten as slovanské písemnictví, pipravoval,

pdu k vyššímu vzdlání v národ na základ pirozeného-

jazyka, a úinky toho jist byly by se dostavily, kdyby v dob
kvtu blízké strom i s koenem nebyl vyat a pohuben. Pi-

stupujeme již k djinám benediktinského kláštera na Sázav&

jakožto tvrtého monastýru téhož ádu v Cechách.

1) Patera: eské a starobnlliarské glossy 11. století," v asopisu cesk..

musea, 1878; str. 536 nn.
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Hlava tvrtá.

Klášter benediktin na Sázav za 12. století.

Z poátku roku 1097 osazován jest klášter sázavský no-

Tymi mnicliy, kteí pravidlem života mli eholi sv. Benedikta.

Za pedstaveného vyhlédl jim biskup Kosmas tehdejšího pro-

bošta bevnovského píjmím Dthárda, o nmž neumíme íci,

5;dali byl rodu nmeckého i eského. Kníže Betislav 11.

schválil volbu biskupovu a jak letopisec dí, s velikou radostí

udlil dne 3. ledna t. r. název opatský Dethardovi (roku

1097—1133). Byl pak nový opat muž v kázni klášterní doko-

nale vyuený a jí dbalý, dobrý znalec latiny a milovník

církevního písemnictví. Ujímaje úad, k nmuž dne 8. bezna
•dostalo se mu biskupského požehnání, ml s bratími dosti ne-

snadný poátek na Sázav. Slovanští mnichové totiž prve,

nežli opustili dm svj, tžce nesouce rozhodnutí knížete Be-
tislavova, zmaili mnohé svršky a poteby klášterní, tak že

nový opat nalezl po nich píbytek vyplenný, a ze zásob po-
travních nemohl ani tolik shledati, co by stailo k vychováni
bratí na jeden msíc. Kníže dovdv se o tom, nemeškal ze

svého dchodu poskytnouti klášteru výpomoci. Také slo-

vanské knihy byly dokonce, neudává se od koho, zka-

ženy a rozházeny; opat Dthard pipadl sice na nkteré
z nich, 1) ale nemoha jich užiti k bohoslužb, sám jal se ho-

toviti latinské kodexy; nkteré knihy k tomu koupil, nkteré
dal napsati od najatých písa, a tak všelikým zpsobem snažil

se zjednati knihovní poklad klášteru.

Y ízení domu a bratí lišil se Dthard velice od po-
sledního opata slovanského. Pi mniších vyhledával vcí tré

pobožnost, poslušnost a pracovitost. Jsa nepítelem nepravosti,

zbožným životem pedcházel bratí a pozýval je k íším ne-

beským, tak jako orel létaje, mladé své povzbuzuje k letu.

O neposlušnosti íkával, že jest to neest pímo povrená

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Et libri linguae eorum de-

leti omnino et disperditi nequaquam nlterius in eodem loco recitabuntur . . .

Idein abbas libros, quos non iavenit loco sibi commisso praeter sclavonicos,

ipsemet nocte et die immenso labore conscripsit." Prameny d. . II. str. 250, 252'
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a jist záliubná. Zaliálka pak byla mu z duše protivná. Ne-
dával ji jiného jména nežli nepítelkyn duše a vždy v ne-

libosti ml bratra, který liknav chápal se uloženého díla nebo

depl v lenivosti. Yšak opat sám pracoval vlastníma rukama^

nkdy až pes síly se odvažuje; nejvíce pilen byl zakládání
a vzdláváni vinic, potom ostatních prací hospodáských.
Krom poteby mluvil málo, a v ei byl velice vzdlaný.
Ynitní pohnutí dovedl tak utajiti, že oblieje . svého ani z ra-

dosti ani ze smutku nezmnil, i)

E.. 1123 pijat jest do kláštera sázavského Silvester^

potomní nástupce Dthardv a zvolený biskup pražský. Byl
již knzem od biskupa Hemana roku 1116 posvceným, když
hlásil se za lena mnišskó družiny na Sázav, a dokoniv no-

viciát, inil tam o svátek sv. Benedikta dne 21. bezna r. 1125

slavné sliby eholní. Opat Dthard znamenaje velikou horlivost

jeho v konání povinností mnišských, obral jej za pevora
mezi bratími. 2) Touž dobou jeví se také nejmenovaný
mnich sázavský, pokraovatel Kosmv a slovutný leto-

pise c kláštera sv. Prokopa, kterému dkujeme za všechny
tém vdomosti o monastýru tamjším od poátku až do

roku 1162.

Možno-li spoléhati na udáni kroniky Neplachovy, piho-
dilo se r. 1126 veliké neštstí na Sázav. Y zim toho roku

napadlo tolik snhu v Cechách, že neml, pokud se množství

týe, vbec pamtníka. Y závjích snhových zahynulo na
Sázav 47 lidí. Zpravodaj náš nepraví,- stalo-li se to na

panství klášterním i v osad téhož jména naproti klášteru. ^)

Opat Dthard pejal sice chrám i budovy klášterní v dobrém

stavu, jak je byl na slovo vzatý umlec Božetch pestavl
a zdokonalil, než když asem ukázala še poteba nov;ý ch oprav,
neváhal piložiti ruce k dílu, Letopisec poznamenal o nm^
že obnovil stechu kostela kamenným krytem (cihlami)

a jinak také péi vedl o výzdobu svatyn.*) Za doby jeho

pipomíná se hospitál na Sázav, to jest hostinský dm vedle

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský"), v Pramenech d. . H. str.

252 n.

-) ,Tamže; str. 253.

3> Neplachova Kronika k r. 1126, v Pramenech d. c. U. str. 469.

*) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. .ir, str,252.
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kláštera, kdež lidé pocestní, cliudi a nemocni docházeli ošetení.

Pední dobroditelkou domu tolio stala se zbožná paní í*i-

bislava, vdova po Hroznatovi. Vykonavši totiž roku 1130

pou do svaté zem v tom prvod, jehož elným líastnikem

byl biskup pražský Menbart (roku 1122—1134), pamatovala po
šastném návratu do vlasti na bohumilé odkazy. TJ pítomnosti

píbuzenstva svého a s jeho svolením darovala ves Hosti-

va s piležícím lesem, s polmi a lukami a se vším statkem

jejž tam mla, jakož i všechnu ele svou, též ves Bosák o-

vice k hospitálu Bohu a sv. Janu Ktiteli na Sázav, i potvr-

dila to právními svdky. A zemevši brzy potom dne 3. kvtna
r. 1132, pochována jest na hbitov klášterním, i)

Štdrou pízní dobrodinc a hospodárností opatovou roz-

množily se statky kláštera sázavského. "Vtom péi maje nejen
o dobu pítomnou, ale i k budoucnosti prohlédaje, aby zboží

duchovní zachováno bylo klášteru, dal Dthard majestáty
knížecími potvrditi všechna nadání pedešlým opatm
již uinná, jakož i to, co sám piinlivostí svou získal a roz-

množil, totiž usedlosti, statky, paroby, upsané, podané, sluhy i

služky, zem a vinice, lesy s horami a rovinami, vodami
a vodotoky i rybníky. Klášter sázavský, který r. 1097 sotva

uživiti mohl nové osadníky své, ukazoval na sklonku opato-
vání Dthardova hojnost ba nadbytek vcí k vychování et-

njší rodiny mnišské potebných. ^) Pvodce nového rozkvtu

jeho jak po stránce hmotné tak i duchovni, první otec bratí

benediktin na Sázav, zemel dne 18. prosince r: 1133, ídiv
dm sob svený tém 38 let. ^)

Nástupcem Dthardovýmstalse Silvester (r. 1134-1161.)
Bratí z pevora volili jej jednomysln opatem dne 'JS. dubna
r. 1134. Od poátku mnišského života svého roku 1123 tšil se

^i Týž letopisec k r. 1132: „Pribizlawa, conhmx Groznatae, . . . vil'

lam Goztivar . . . villam etiam Bosakovic ad hospitale Deo et sancto Jo-

hanni Baptistae in Zazou omnibus suis affinibus iu id ipsum consentientibus

obtulit." Prameny d. c. n. str. 258.

2; Tamže; str. 252.

2) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) k r. 1133, v Pramenech d.

. II. str. 258. Nesprávn nazývají nkteí novjší spisovatelé Dtharda Bo-

hudarem, jakoby Dthard = Deodat. Letopisec sázavský pivádí sice k r. 1134
úmrtí jakéhosi Bohudara, ale to byl bu mnich, bu dobrodinec kláštera sá-

zavského, nikoli opat Dthard,
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Silvester upímné lásce klášternicli druM, a jak za to máme,
v pilné poteb ádu benediktinského v ecbách cestoval on

r. 1131 do íma^) Letopisec cbválí zejména piinlivost jebo
ve vcech církevních, poestnost mrav, pívtivost v ei
a obcováni, zirželivost a pokoru. Když volbou brati za opata

byl obírán, chystal se práv biskup pražský Menhart na cestu

do Uher, kdež na dvoe královském ktíti mel knžice eského,
trvám Oldicha, syna panujícího knížete Sobslava I. (roku

1125—1140). Tak odloženo potvrzení volby opatské na Sázav
až k optnému návratu panstva do zem. Svátostný úkon ktu
konal se o letnicích dne 3. ervna roku 1134. Biskup Menhart

však konaje cestu zpátení, upadl v tžkou nemoc a dne 3. f-r-

vence v Sekyr Kostele na Morav vypustil ducha. Nástupci

jeho Janu I. (r. 1134—1139) dostalo se svcení na biskupství
dne 17. února r. 1135. Brzy potom jednáno na hrad pražském
o potvrzení nového opata sázavského: u výroníden volby jeho

podal kníže Sobslav berlu Silvestrovi a biskup Jan po-
žehnal nástupci Dthardovu k dstojnému zastávání úadu. 2)

Za pevora kláštera svého ustanovil Silvester mnicha

Berona, potomního opata v Postoloprtech. Tomu také poruil
ízení všech bratí na Sázav, když z poátku r. 1137 uch> stal

se na cestu do svaté zem. Podnt k pouti té vyšel od

biskupa olomouckého Jindicha píjmím Zdíka (r. 1126—1150).

Z Olomouce vybrali se oba praelati, provázení jsouce mnohými
pány, eskými i moravskými, do zem uherské, a po té zam-
ili k Caihradu. Ježto však císa byzantský Jan I. meškal

mimo sídelní msto, zdrženi jsou poutníci naši v Carihrad a ne-

mohli ped velikou nocí toho roku dospti do Jerusalema.

Když tedy pozdji tam pibyli, rozhodl se biskup Jindich, že

setrvá u hrobu božího až do píštího vzkíšení Pán. Soudruzi

cesty jeho, amezi nimi i opat Silvester, uctivše posvátná místa,

vraceli se a podzim k domovu, pi emž pestáti jim bylo
mnohá nebezpeenství na moi. Dne 24. prosince roku 1137

„za píznivého vtru poledního" navrátil se opat Silvester ke

^) Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský) k r. 1131, v Pramenech d .

. n. str. 258.

2) Pokraovatel Kosmv (mnick sázavský) k r. 1135, v Prameneck d.

Z. n. str. 259.
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svémn klášteru, ztrativ cestou oddanélio sob spoleníka a tuším

i dobrodince kláštera rytíe Rnzena. ^)

Po smrti biskupa pražského Jana I. (f dne 8. srpna roku

1139) poctn jest velice klášter sázavský volbou nového arci-

pastýe, ježto s vdomím panstva vyhlédl k tomu úadu kníže

Sobslav I. opata Silvestra a dne 29. záí nazval jej

biskupem. 2) Prve než dojíti mohlo ke svceni, zemel kníže

dne 14. mora r. 1140, a na trn po nm uprázdnný posadili

velmoži ešti Vladislava II. (r. 1 1 40— 1 174), synovce místo syna

pedešlého panovníka. Pedvídaje tudíž tenice stran a boue

zemské, ani ješt mnozí jini lenové rodu Pemyslova ucházeli

se o vládu nad národem, a vida, že by nestail v tak tžké
dob úadu biskupskému, vzdal Silvester právo své k nmu
a navrátil se k opatství na Sázav; naež dne 23. února

roku 1140 zvolen jest biskupem Ota, kanovník pražský. Tak

aspo o vzdáni se hodnosti zprávu dává letopisec sázavský,^)
kdežto starší pokraovatel Kosmv, kanovník vyšehradský,
mluví o pozbytí biskupství. *)

Na podzim toho roku stala seprý podivu hodná vc u klá-

štera, kterou letopisec tmito slovy poznamenal:^) eka Sázava

utrpla dne 19. listopadu r. 1 140 petrženi na více než 20 hon
zdéli od hoejška až dol. Mlýn téhož kláštera, kterému

od starodávna nikdy nescházela voda, stál tehdáž na suchu.

Opat a brati eholní i sluhové pišli ke behu a vidouce

zázrak, k vtšímu oznaení zázraku toho sbírali nad obyej
veliké ryby a raky na suché pd. Udržena jest pak eka Sá-

zava od prvni hodiny až do -šesté v oné zmn ízením božím.

Jak obtížným bylo vedení biskupského úadu v Cechách
za doby, kdy opat Silvester odkládal právního nápaduk nmu,
na jevo jde z posláni kardinála G-uidona do zemí našich

r. 1143, kterýž podjav se tu reformy ve vcech církevních,

dopisoval o tom pánu svému papeži Innocentiovi II. „Když

') Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský) k r. 1137, v Pramenech d.

. II. str. 260.

2) Tamže; str. 260.

^) Tamže k r. 1139 a 1140; str. 260 n.

*) Pokraovatel Kosmv (kanovník vyšehradský) k r, 1140; v Prame-
nech d. . n. str. 283.

^) Tamže; str. 284.
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od knížete Vladislava získali jsme svolení k vedení oprav,

poali jsme ve jménu Pán vsí silou vykoenovati neesti mezi

duchovními. Nejprve prohlásili jsme za pomocí biskup, Oty

pražského a Jindicha olomuckého, a nejkesanštjšího knížete

Vladislava sesazovací dekret proti proboštu pražskému Juratovi,

protože ješt laik a ženat jest, a žena od nho nechtla upu-
stiti. Rovnž odali jsme dkanu téhož kostela Petrovi na vždy
hodnos dkana i arcijáhna a zapovdlijsme mu službu oltání,

protože se byl oženil již po tetí a nad to se i ve zlou povsí
uvedl híchem simonie. Také kanovník Šebestián ztratil své

obroí, povvadž nedošel svcení a ml manželku. Bále složili

jsme s úadu probošta vyšehradského Hugona, protože vdovu

pojal v manželství a laikem zstal. Na Morav sesadili jsme
dkana kostela olomouckého Tomáše a mistra Milhost pro
smilstvo. Vbec odstranili jsme v Cechách a na Morav všechny

duchovní, kteí po druhé se ženili nebo vdovy nebo ženy od

muž svých zapuzené pojali za manželky. Podjáhny, jáhny
a knze v nepoádných satcích trvající zbavili jsme úadu
i obroí, jiným duchovním nezdrželivým zakázali jsme pouze
službu oltání. Konen napomenuli jsme biskup k ádnému
omezení farních obvod a k písnému zachovávání úchval

církevních, dle nichž nikdo bez uritého titulu ordinaního

nesmí býti vysvcen na knze." Nevíme pro jaký pein se-

sadil týž vyslanec Guido také opata sázavského Sil-

vestra r. 1144: letopisec dí, že byl popuzen proti nmu lichým
udáním nkterých nepátel osobních, i) Ale již roku následu-

jícího navrátil Silvestra k úadu biskup Jindich Zdík, bez-

pochyby k píkazu papežovu.
Po tak zlé a trvám nedosti zasloužené nehod nepestal

opat býti dobrým správcem svého kláštera a otcem brati, jenže

uhýbal potom patmji „hodm mocných lidí a kterýchkoli osob

svtských, nic nad tím se nepozastavuje, že od mnohých pro

to mén jest milován." Pvodem jeho daly se hojné zmny
stavební na zvelebení monastýru sázavského. Klá-

šterní budovy tamjší hned od prvopoátku pistupovaly ke

kostelu ze strany jižní, zanechávajíce uprosted místo tverco-

vého dvoru, do nhož otvíral se krytý ochoz (ambitus). Mnich

^) Pokraovatel Kosmtiv (mnich sázavský) k r. 1144, v Pramenecli d.

. n. str. 262.
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sázavský pipisuje novon stavbu dormitáe, refektáe,
sklepu, kucliyn a ochozu opatu Silvestrovi. O ambitu pak

podotýká, že kolkolem ke klášteru piléhaje, krásnými sloupky

a výklenky byl opaten, i)

Opat Silvester vystavl také kapli Panny Marie na

Sázav v míst nám nepovdomém.^) K slavnému svcení pozval

biskupa Otu r. 1146. Podnikaje opravu hlavního chrámu

Panny Marie a sv. Jana Ktitele, „vložil," jak vece leto-

pisec,^) „zdi s apsidami (výklenky) v prostedku kostela od

oltáe sv. Stepána a sv, Martina." Starší badatelé rozumli

slovm letopiscovým tak, že Silvester zdi chrámu mezi oltái

sv. Štpána a sv. Martina opatil klenbami. Novjší rozcházejí

se na dvé. Nkteí myslí na pínou lod se dvma apsidami,

nkteí na obezdní kru mnišského. „Kr ten býval tílodní

a sedilia bratí v nm patrn devná. Silvester oddlil po-

boní lodi od kru stnami, jež vyzdili kol mezi pilíi a v nich

zízeny jsou „absides," to jest výklenky se sedadly pro mnichy,
a sice tak, že jedno místo od druhého oddleno bylo ozdobným
sloupkem, jakož dosud spatujeme v dkanském chrám kou-

imském, vystavném dle vzoru sázavského."-^) Opat Silvester

dal ješt sborný kostel vydlážditi hlazenými kameny
z lomu petínského u Prahy a postaral se o vkusné malby
celého monastýru,

Z potu mnich pebývajících na Sázav za opatování
Silvestrova pt zejména se nám ohlašuje, a to spisem šestého,

jehož jméno pohíchu nás tajno zstalo. Z onch pivedli jsme
již pevora Ber on a, který pak r. 1147 po Zdislavovi stal se

^) Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský) : „Silvester abbas . . . dor-

mitoriuni, refectorium, cellariuiA et coguinam atriumque claustri per circui-

tum cum collumpaellis et absidiculis venustissime constrtixit." Prameny d. .
II. str. 259.

-) Tamže k r. 1116: „Dedicatio capellae sanctae Mariae in Zazoa a

venerabili episcopo Ottone, quam coustraxit domnus Silvester abbas." Pra-

meny d. . n. str. 262.

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský"): „Silvester abbas . . , mo-
nasterinm saucti Johannis Baptistae pictiirae venustate decoravit, muros cum
absidibus in medlo oratorii ab altaribus sancti Stephani et sancti Martini

interposuit, pavimentum ecclesiae lapidibus politis de Petino monte advectis

adornavit." Prameny d. . II. str. 259.

*) Braniš: O psobení kláštera sázavského na vývoj stavitelství a pla-

stiky ve východních echách : str. 11.
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opatem v Postoloprtech, kdež i zemel dne 11. kvtna r. 1156.

Nástupcem Beronovým v prevorstvi sázavském uinn jest

Boža ta. Další jmenovaní mnicliové, bratí Arsen ius, Žizná
a Rado sta, zemeli r. 1155, jak se podobá, od morové nákazy.
Tm a všem ostatním opat Silvester, jak umel a znal, všeclinu

káze klášterskou do srdcí vštpoval. Zbytené vci soukromé

miti bez povolení, uil, že jest pein nejvtší, íkaje, že mnich,

maje potravu a odv, má- s tím spokojen býti. Zvlášt také

ukazoval na sob všecbnm píklad pokory a trplivosti, vždy
to opakuje: ím vtší jsi, tím více ponižuj se ve všem! 'Bylt

pak zvláštním pítelem šetrnosti, tak že skvostnjší jídla nebo

poháry vína zamítal jako vci zdraví neprospšné a v jídle

jednoduckém a isté vod z eky ml zalíbení, i)

O duchovní poteby lidu, který poddán byl klášteru vrzných
vsích vkol, staral se svdomit, jakož z toho vidno, že ve vsi

Mnichovicích vystavl trojlodní chrám k poctivosti sv.

Michala a ostatních duch nebeských. 2) V msteku tom

spatuje se nyní farní chrám Narození Panny Marie.

Ve veejných bzích eských na jméno opata Silvestra

nikde nepipadáme, v listinách pak knížecích sotva jednou
mezi svdky se uvádí, to jest v majestáte krále Vladislava I.,

kterým dne 11. ervna r. 1160 potvrzení došly statky a výsady
kláštera hradišského na Morav.^) O nkolik msíc pozdji

nebylo ho více na živu. Zemelt po prodloužilém a požehna-
ném psobení na prospch svého monastýru dne 10. února r.

1161. Bratí pochovali tlo jeho v odní knžském s prstenem
na ruce, piloživše do hrobu ped kostelem olovnou desku, na

níž vyryt byl obraz a nápis : „Silvester episcopus."^) Vrstevník

1; Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Prameneck d. . II. str.

259—267. ,

~) Pokraovatel Kosmv (mnicli sázavský): „In vlila Mnichovici nuu-

cupata basilicam in lionorem sancti Michaelis et omnium coelestium virtutum

aedificavit." Prameny d. . 11. str. 259.

3} Tamže k r. 1161
;

str. 267.

*) V minulém století odkryt byl hrob Silvestrv pod tžkou kamennou

deskou ped kostelem a vybrány z nho tlesné ostatky, hlava a kosti, jakož

i pozlacená spona z pluviálu, prsten a olovná deska s nápisem. Po zrušení

kláštera r. 1785 choval vci ty u sebe mnich sázavský P. Hugo Fabricius,

naež za nemoci jeho dostaly se do rukou jiných a jsou ztraceny. Bienenberg :

Sazawa oder St. Prokop; str. 26,
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jeho, letopisec sázavský, louí se s mrtvým chválou jist ne-

malou: „Quod locus ille patrem vix invenit sibi talem moribus

et vita, ceu Silvester fuit abba! Zet toto místo as otce takého

by sotva nalezlo v život, ve mravu, jak Silvester tento opat

byl!"
Po jeho smrti nastoupil v opatství Božata, pevor klá-

štera, kterému tudíž ješt r. 1161 král Vladislav I. potvrdil

úad, a biskup Daniel I. (r. 1148— 1167) propjoval požehnáni.

Byl pak nový opat muž vkem velmi pokroilý, jakož 30 let

již dovršil v klášterském obcováni, knz sice píkladný, ale

svtských záležitostí dokonce nepovdomý, nebot trvaje od

mladosti ve zdech monastýru, odcizil se skoro úpln zpsobm
mimo eholi bžným, a protož k opatováni vnjších prospch
kláštera nebo k ízení soud nad poddanými zhola byl neumlý.
Krom toho pekážely mu nehody chorob a nemocí, že sotva

kdy, by sebe vtší poteba toho vyhledávala, za prospchem
domu svého z ohrady kláštera mohl vyjíti. Tmi tedy a po-

dobnými obtížemi pemožen byv, složil se sebe r. 1162 bím
pijaté správy. 1)

K volb nástupce jeho došly pímluvy jak od krále

tak i biskupa pražského, jimiž obracen byl zetel mnich
k Reginhardovi, nkdy opatu benediktinského kláštera v Želiv.

I stal se také E-eginhard opatem na Sázav r. 1162. O pe-
dešlém život a pracích jeho pouují nás aspo struné zprávy
dvou letopisc. Spativ svtlo svta v Metách, vzdlal se Re-

ginhard v mnicha a výtvarného umlce. Jakým ízením do

Cech pišel, nevíme, ale když se tu byl poohlédl, zaboiv
v hustý les na behu eky Želivky, vyzdvihl tam v mýtin
cellu a kostelík sv. Petra dosti bytelný. Biskup pražský Ota

(r. 1140—1148) svtil mu nový stánek mnišský. Asi r. 1144
dala se smna o statky, kterou biskup Ota postoupil knížeti

Vladislavovi 11. Podivín hrad na Morav a pijal za to Újezd

želivský v Cechách. Bude tudíž nejspíše s pravdou, že teprve
po tom roce s pomocí biskupovou a na statku jeho vzdlána
jest cella sv. Petra, i promnna pak v klášter Panny Marie
vZeliv. Vedle písemných svdectví spravoval opat Reginhard
klášter ten velmi poestn a prací svou rozmnožil umlecké

^) PokracoTatel Kosmv (mnich sázavský) k r. 1161. v Pramenech d.

é. n. str. 267 n.
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poklady jeho. Ale když na stolici biskupskou v Praze posazen

byl r. 1148 Daniel I., pomluvili nepátelé opatovi klášter že-

livský a zveliili ped biskupem nedostatky a poklesky ta-

mjšicli mnicM. Biskup Daniel vypravil bned r. 1148 poselství
k prémonstrátm ve Steinfelde nad Rýnem, žádaje odtud

konvent s opatem pro místo v Cechácli, jak pravil, píjemné
a pro bílý ád jakoby stvoené, ale o zamýšleném vypuzení
benediktin vbec pomlel. Opat steinfeldský oddlil tedy n-
kolik bratí, dav jim za opata Grotscbalka, muže v Cecliácli již

povdomého, který pesky v tuhé zim pivedl sbor druh svých

nejprve na Strahov dne 20. ledna r. 1149. Tam teprve dovdli
se píchozí, že místo, k nmuž zabrati se mají, není prázdné,
než že ped píchodem jejich teba jest vypuditi starší oby-
vatele. I tžce to nesouce, povdli biskupu Danielovi, jimž

prý on takovou odpov dal: Nevyháním jich k vli vám, ale

pro pych jejich; ba i kdyby vás nebylo, pál bych si radji,

aby tam vlci vyli než oni bydlili, i) Potom tedy ctihodný Ee-

ginhard bez ádného slyšení, bez usvdení od žalobník, bez

piznání se k vin na nj sítané zbaven byl dstojenství opat-

ského a vypuzen z kláštera s veškerým sborem bratí. Yšak
ve 14. roce po ztrát vlády, kdy Bh milosrdn shlédl na

jeho utrpení a trpehvos, ustanoven jest opatem kláštera sá-

zavského. 2)

Bratí, kteí volili jej sob pedstaveným, nemusili, pokud

víme, želeti hlas k tomu pidaných. Byl zajisté Reginhard
života mnišského editel velice rozšafný, darem lásky a pí-
vtivosti nadaný, v ctnosti pokory a mírnosti nejstálejší, ve

všeliké leposti mrav lze bylo jej s lepšími srovnávati. Ml
vždy péi nejbedlivjší postaviti se na obranu svých
lidí; pi zastávání pravdy nemohla mu ani velebnost králov-

ská ani moc knížecí nikdy vehnati strachu nebo ostychu ;
ducha

jeho neobmkovalo ani štstí k marné radosti, ani ho neštstí

nestrhovalo ke škodlivému smutku: bylt muž, který ve všech

píhodách jevil neustále vzezení veselé. Sboru brati hledl

státi v ele více láskou než strachem; neb tou mrou poddal
se pokoe, že a byl ve sboru všechnch hodnjší a vznešenjší,

^) Jarlochv Letopis k r. 1184, n Pramenech d. . 11. str, 487 nn.

2) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) k r. 1162, v Pramenech d.

. II. str. 269.
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ve všecli skutcích, svýcli poddajnos ukazoval. Také k pracím

nízkým nikdo nebyl ochotnjší nežli on, nikdo hbitjší, nikdo

úiniivjší. Byl umlý v malování a ezání jakýchkoli

obraz ze deva, z kosti nebo také z kovu rozliného druhu;

také nebyl nezbhlý v emesle kováském jakož i ve všem

díle, které se skládá ze skla.i)

Kolik let ídil Eeginhard družinu mnišskou na Sázav,

letopisec již nedopovdl, akoli, jak se podobá, teprve po smrti

jeho skládal pamti o kláštee. Píše zajisté do slova tak o opa-

tovi, jak jsme uvedli, posuzuje déle trvající, osvdenou, ba

celkovou innost jeho v monastýru sázavském, pirovnává jej

k pedešlým opatm ;
což by pece s nemožností bylo ped vy-

jitím onoho úadu. Dobe-li soudíme, zamlel se pi smrti Ee-

ginhardov, aby nemusil zmínku initi o živoucím nástupci

jeho. Kdo nám poví, nebyl-li sám letopisec nástupcem Regin-

hardovým? Pi tom dv poznámky k asm se odnášející za-

sluhují pilného povšimnutí. Mnich sázavský zmiuje se o pro-
dloužilém vzení knížete Sobslava H. na -hrad Pimd, jež

poátek mlo r. 1161 a skoneno jest r. 1173. Potom chválí

Tieginharda, že pi hájení pravdy nezalekla ho ani velebnost

královská ani mocnost knížat. I zdá se, že pi tom na mysli
ml aspo dvé knížat po odchodu krále Vladislava I. (f dne
28. ledna r. 1174) v Cechách panujících, to jest Fridricha (r.

1173) a Sobslava II. (r. 1173—1178). — Tomu-H tak, psal
mnich sázavský za doby knížete Sobslava 11., a téhož

asu umel i opat Eeginhard.

Vítaný zpravodaj náš, skladatel letopis sázavských, po-
znamenav hlavní události z djin kláštera za prvních 150 let

jeho trvání, umlká po r. 1162, a že další kronika téhož mo-

nastýru, ve 14. století pipomínaná, 2) za své vzala nepízni
asu, nemáme pro celá desítiletí ani sebe menší pomcky k vy-
psání toho, co dalo se po smrti Eeginhardov a potom až do
zaátku 13. století. Nejmenovaný mnich sázavský, jenž ve 18.

století skládal latinský životopis sv. Prokopa, více pilen
byl oslavování svtce prostedkem zázraných píhod nežli

^) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský), v Pramenech d. . II
str. 269.

2) Kronika Beneše z Veitmile k r. 1318: „Hoc dicit cronicasanctiPro-

copii." Prameny d. c. IV. str. 474.
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zmínek o osobácli, které úastenství mely v osndecli kláštera,

vyjímajíc prbh kanonisace, o níž pec ponkud soudnji nás

pouuje. Tak tedy vykazují djiny kláštera sázavského od r.

1162 až do poátku 14. století citelné mezery. Osamlých zpráv
nelze pak uvésti v píinnou souvislost. Tak když k r. 1197

vypravuje se o složení s úadu opata sázavského, i) ne-

víme ani jméno pokutovaného praelata ani pein jeho. Do Cech

zavítal tenkráte vyslanec papeže Coelestina III. kardinál Petr

pobídnout knížete i panstva ke kižácké výprav do svaté zem.

Brzy po píchodu jeho konalo se svcení žákovstva k úadu
knžskému. Ježto pak kardinál nastupoval o písnjší káze

jejich, zákony o bezženství na novo prohlašuje, popudil proti

sob knží a kleriky tou mrou, že sotva životem vyvázl. A-
koli výtržníci neušli zaslouženému trestu, musilo pece pro

jitení myslí z toho vzniklé upuštno býti od dalšího svcení.

Než písné vystoupení legátovo mlo aspo ten výsledek, že

od r. 1197 porušení zákon o bezženství knžském v Cechách

náleželo již jen mezi výjimky a tžce bylo pokutováno. Skoro

celých osm nedl prodlel vyslanec papežský v zemi, odbýval
zde synodu, sesadil opata bevnovskóho Jindicha a opata

sázavského, jehož jméno se nepivádí, a odcestoval pak do

Polska.

Hiava pátá.

Kanonisace sy. Prokopa r. 1304.

Benediktini sázavští vážili si památky muže božího, jehož

piinním klášter jejich pvodn byl vzdlán, a opatujíce hrob

jeho, úctu, kterou lid vící lnul ke svtci, v niem neumen-

šovali, nýbrž budoucím vkm zvelebenou uchovati se snažili.

Jak smýšlelo se na Sázav o pracích a zásluhách sv. Prokopa
na sklonku 12. století, o tom svdí nejlépe letopisy mnicha

tamjšího, dílo prodchnuté" opravdovou vážností a vdkem ke

slovutnému zakladateli monastýra, který bera se za velikými

^) Jarlochv Letopis k r. 1197: „Depositis brevnoense et procopeuse

abbatibus . . . profectus est in Polouiam." Prameny d. . n. str. 512.
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ideami slovanských, apoštol, ddictví jejich, uchrániti dovedl,

pokud živ byl. Duch svtcv neopouštl kláštera ani za bene-

diktin, tak totiž, že mezi nimi bývalo vždy drahn syn do-

mácích, kteí city upímné úcty ke svatému pstiteli slovanské

liturgie penášeli na své budoucí. O záraných inech, jež

pipisovány bu neprostedn svtci samému bu pímluv jeho
u Boha, inny trvám záznamy v kláštee; naež když
jednalo se o kanonisaci sv. Prokopa, podjal se nkterý z mni-

ch práce posud nám zachovalé, že upraviv životopis svtcv
na základ letopis sázavských, a živého podání, pidal knmu
i líení toho, co zázraného stalo se po smrti opatov až do

r. 1204. Již svrchu, jak asový postup toho vyhledává, ástku

spisu jeho vypravivše, klademe tuto další zázraky sv. Prokopa,

jež pedcházely jeho svatoeení. i)

Pi monastýru sázavském sloužil Bohu konvrŠ Martin,
maje za píbytek chýši ped ohradou klášterní. Za pobožností
docházel do chrámu ve dne i v noci, kdy konávaly se knžské

hodinky. Kdysi za doby noní, an v chrám meškal, vedrali

se do píbytku jeho zlodji a odnesK vše, na pipadli. ISTa-

vrátiv se Martin, truchlil velice nad ztrátou majetku. I zašel

potom ke hrobu sv. Prokopa a žaloval svtci na neštstí

své, prose, aby mocným pispním sv. opata vráceny mu byly
vci ztracené. Hned na to polekalo zlodje vidní boží,
i pinesli nazpt Martinovi ujaté svršky.

Podle kláštera vyzdvižen byl také píbytek eholních
sester. I stalo se, že zlodj jakýsi vykradl dm jeptišek.
S velikým nákem litovaly toho sestry, žádajíce sob pomoci
sv. Prokopa, aby ke svému zase pijíti mohly. Píští noci uká-
zal se jim svtec a dodával útchy: ISTermute se, pravil, nebo
po dvou dnech obdržíte, co vám vzato bylo. I splnila se do

slova pípov muže božího. Zlodj byl polapen a musil

navrátiti, eho neprávem si pivlastnil.

Sv. Prokop zjevil se ve snách jakési vdov na Vyšehrad
a pozýval ji, ka: Pospš k pítelkyni své, manze Ic e Gr ezli ov,
a napomen ji, aby nemeškala vydati se na cestu ke klášteru

sázavskému, a tam pokání iníc, a poruí se do modliteb n-
kterého z bratí! Jestli toh.o opomene, neujde záhub.

^) BoUandist Acta sanctorum mensis Julii ;
tom. 11. str. 145 n.

Dr. Krásí: Sv. Prokop.
1^
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Jakýsi hrab olirvatský v Dalmácii iinesl manželku ji-

ného šlechtice a s ni vzal i ástku jmní oklamaného man-

žela. Ten YŠak dostihl nevrné ženy, kázal ji vsaditi do žaláe

a sevíti kládou. V noci bdovala sob velice kající híšnice a

slzy pelévajíc, volala na pomoc sv. Prokopa. I ukázal se jí

muž boží a vysvobodil ji z klády, výstrahu dávaje, aby

píšt hích piln se varovala.

Žena jakási stížená byla slepotou již po tyi léta

a pi tom i jinými neduhy trápena. Došedši pece o vánocích

do kostela sv. Kíže na Sázav, postem a modlitbou vypro-
šovala sob pomoci. Když pak v chrám pojednou prohlédla,
nemohouc radost svou potlaiti, zvolala hlasit: O svatý Pro-

kope! ó svatý Prokope! Pítomný lid polekán byl výtíikem
a v hustém davu shrnul se kolem ženy. I vypravovala jim,

kterak strádavši slepotou, prosila za pomoc svtce, jenž pišed,

požehnal zrak její kížem, a hned prohlédla. Vzdávali pak
všichni díky Bohu, že takovými divy oslavuje služebníka svého

sv. Prokopa.
Tak latinský životopisec svtcv ze 13. století, jemuž sa-

mému zstaveno budiž ruení za to, co napsal. Obracíme po-
zornost svou k politickým událostem v dob kanonisace

sv. Prokopa.
Hned z poátku vlády své (dne 8. záí r. 1198) dosáhl

kníže eský Pemysl Otakar I. (r. 1197— 1230) koruny králov-

ské z rukou Filipa, krále v Nmcích, kterému pomáhal za to

v boji proti sokovi na trn Ot IV., pokud totiž státi po stran

onoho vidlo se mu s lepším prospchem. Obrat nadešel r. 1201.

Papež Innocentius III. vypravil v poselství do Nmec kardi-

nála Gruidona, pidav mu bullu ze dne 1. bezna t. r., vedle

níž otec kesanstva rozhodoval se pro Otu a jeho kralování

v íši ímské. Dne 3. ervence ohlášena byla vle papežova
na sjezdu knížat v Kolín nad Rýnem, a legát hrozil klatbou

všem, kdož by na dále chtK protiviti se králi Ot IV. Záro-

ve vydány listy k jednotlivým knížatm strany Filipovy, ve

kterých sv. Otec Innocentius m. užívaje úinlivých pohnutek,

pozýval pány k hájení práv panovníka, jemuž dostalo se uznání

apoštolské stolice v Rim. Pemyslu Otakarovi pedkládal pa-

pež, pro vyžádal si koruny královské od toho, kterýž sám

zákonitým králem nebyl a tudíž udlovati nemohl jiným, eho
sám ješt neml. Jestliže však pidrží se panovník eský
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Oty IV. a koruny u nho bude vyhledávati, že sám papež

o splnni žádosti takové se pimluví a z plné moci stolice

Petrovy pojisti hodnos královskou také nástupcm Otaka-

rovým.
K vážným dvodm takto vzpomenutým pistupovalo

leccos jiného, pro král Pemysl Otakar I. nesml zpsobovati
sob nepíze Innocentia HI. Na sklonku r. 1197 jmenoval
pedchdce Otakarv kníže Vladislav III. dvorského kaplana
svého Daniela píjmím Milíka biskupem pražským, naež hned

jmenovaného sám investoval, pijav od nho písahu manské

vrnosti. To vše elilo proti pedešlému, dávnému ádu, akoli

jinak, kdyby právem se mohlo státi, výborn by svdilo k po-

silnni moci knížecí v Cechách. Ale proti Danielovi zdvihl se

odpor mezi knžstvem, ba kanovník pražský Arnold žaloval na

nj v ím, že nehoden jest biskupství pro nepíkladný život

a proto, že svtská moc vnutila jej církvi. Bylo pak se obávati,

3,hj papež nerozhodl proti Danielovi a zpsob investitury jeho
dokonce nezavrhl.

Mimo to r. 1198 zapudil král Pemysl Otakar I. manželku
svou Adlétu míšeskou po satku tém 201etém a pojal Kon-

stancii, sestru uherského krále Emericha, k emuž povolný bi-

skup Daniel propjil jemu schválení. I nepestávala Adléta

dovolávati se pomoci papeže Innocentia III., který, jak známo

bylo, v podobných píinách nastupoval velmi písn na rušitele

manželství.

Proto také král eský nemínil delší odpor klásti poža-
davkm papežovým, pokud se týe politických stran v Nmcích.
Na podzim r. 1201 znal se k Ot lY., opustiv Filipa. Brzy
potom pízniv skonena jest pe o biskupství Danielovo, ana
žaloba na nemravný život jeho hrubou pomluvou se ukázala.
V tom oistili jej totiž písahou svou dva biskupové : Konrád m.
ezenský a Hartvík hamburský, a tré opat: Kuno bevnov-
ský, Blažej sázavský a Silvester kladrubský. i) Spolu s krá-

lem eským pistoupil ke stran Otov Heman, lantkrab du-

rinský.

1^ List papeže Innocentia III. ze dne 5. kvtna r. 1202 : „Delegáti . . .

admiserunt purgationem ipsius (Danielis), cum venerabiles fratres nostri ra-

tisbonensis et hambnrgensis episcopi, et dilecti filii C. de Brmnen (sic), B.
de Sazau, S. de Gladornb,, abbates, eum pariter compiirgarent" Erbenova

Hegesta; c. 465, str. 210.
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Když tedy r. 1203 král Filip s velikou moci táhl do Du-
rinska potrestat lantkrabte za neyeru jeho, pospišil kar-

dinál G-uido do Cech, aby povzbudil krále i národ

k výprav proti Filipovi; také uherský král Emerich dal se

pohnouti pímluvou papeže Innocentia III., že poslal Hema-
novi k pomoci hojné zástupy branného lidu, na vtším díle

divokých a loupežných Plavc nebo Kuman, poruiv velení

nad nimi svaku svému králi eskému. Po hrozném spustošeni.

zem ve stedním Polabí dostalo se panovníku eskému odmny
ped dvma lety slíbené. Ota IV. povýšil spojence svého na,

království a dal jej slavn korunovati od kardinála Guidona,

v Meziboru dne 24. srpna r. 1203. Potom i papež nemeškal

podávati dkazy pízn tm, kdož stáli k hlasu jeho. Listem,

svým ze dne 12. prosince r. 1203 dkoval pánm eským jak
za est a poslušenství, ježto byli prokazovali kardi-

nálu Guidovi v Cechách, tak i za znamenitou pomoc,,
kterouž inili králi Otovi, Za pochvalami panstva šly estné

odmny pro zemi a zempána. Jakkoli ped asy Otakarovými,
dva králové již sedli na trn eském : Vratislav a Vladislav,

pece že vysloužili sob koruny u Jindicha IV. a Fridricha I.,,

dvou nejvtších protivník apoštolské stolice v ím, nedošli

proto v dstojenství svém potvrzení od nástupc sv. Petra:,

nyní však papež Innocentius III. pijal Cechy do potu krá-

lovství kesanských a nazývaje Pemysla Otakara králera.

v apoštolském list svém ze dne 19. dubna r. 1204, také ná-

stupcm jeho propjoval název královský na asy budoucí,

a vné.
Zatím v dob té na výsost píznivé dv jiné žádosti tlu-

moeny byly v ím jménem krále i celého národa eského.

Jedna z nich dobíhala k prohlášení slovutného nkdy
opata sázavského Prokopa za svtce božího, druhá

pak odnášela se k povýšení biskupství pražského na arcibi-

skupství, to jest zízení samostatné metropole pražské. Pohíchu;

nemáme zpráv historicky jistých o kanonisaci sv. Prokopa, než,

jen vývody latinského životopisce ze 13. století, vedle jehož,
domnní nic, co na svtce se ponáší, nemohlo projíti bez zá-

zrak. Vypravování jehoi) zní asi takto: E. 1203 zjevil se sv..

Prokop Blažejovi, opatu sázavskému, jednou, po druhé-

^) Latinský životopis sv. Prokopa, v Pramenecli d. . I. str. XXVIL
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i po tetí, vždy totéž na srdce mu klada, aby totiž opate se

svdectvím mnohýcli osob stavu duchovního i svtského jakož

i spisem o divech, které daly se posud u hrobu svtcova
na Sázav, pospíšil ke dvoru papežskému do Bima žádat

za vyzdvižení ctihodných ostatk. Sliboval pak muž boží k tomu

pomoc svou, kdyby nezdálo se námstku apoštolskému vyplniti

tak slušné žádosti. Opat tedy pibrav k sob dvé bratí e-

holních, s dostateným vysvdením od Cech cestoval k papeži

Innocentiovi III. Ale když pilnou záležitost onujemu byl ped-
ložil a listinami stvrzoval, shledal sv. Otce nevícího, jakoby
za nic nepokládal svatosti Prokopovy. Celý rok prodléval opat
v ím, namáhaje se, a nadarmo, aby poslání své dovedl ke

šastnému konci. Zatím ucházely prostedky k pobytu ve vném
mst, tak že Blažej chtj nechtj pomýšleti musil na cestu zpá-
tení. Pokloniv se tedy na prazích knížat apoštolských, po-
ruil další jednáni blahoslavenci samému a hned v noci potom
bez opovdni vycházel z Eíma. Té chvíle zjevil se muž boží

papeži ve snách, a tímaje berlu opatskou, takovoue knmu
vedl: Pro váháš? pro odkládáš? pro tlu mému nepeješ d-
stojnjšího spoinutí v hrob ? pro služebníku mému s prázdnou
odtud bráti se dopouštíš ? Jestliže hned nezastavíš ho na cest,
kterou již odchází ke sv. Vavinci ped hradbami, jestli ne-

pisvdíš ke svdectví o hrob mém a povinné poctivosti mi
nevzdáš: — pi tch slovech pozdvihl opat berlu — tak vru
ranami t neušetím. Probudiv se ze sna, hlasem velmi sklí-

eným ptal se opata papež, s kým jest mu tuto jednati. Prokop
se zovu, odpovdl neznámý a zmizel. Druhého dne svolal

Innocentius III. kardinály, jichž tenkráte 13 v Éím bylo pí-
tomno, — jména jejich napsána jsou v kanonisaní bulle
téhož papeže — i zavolav nazpt opata Blažeje, zkoumal

pilnji svdectví jím pedkládaná a pak mši sloužil o svatém
otci Prokopovi. Brzy na to plnou moc a listy dav Gruidonovij

knzi a kardinálu kostela Panny Marie za Tiberou, zídil jej

vyslancem svým „a latere", i vypravil do Cech, aby pedsevzal
slavnou kanonisaci sv. Prokopa. Stalo se tak dne é. ervence
r. 1204.

Zpravodaj náš pokrauje^) : Pi zdvíháni tla svtcova na

^) Latinský životopis sv. Prokopa, u Bollandist : Acta sanctornm men-
sis Julii; tom. II. str. 146.
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Sázav mnohými zázraky osvdila se nekonená moc boží:

mnozí slepci prolilédli, malomocní ozdravli, nemocní zhostili

se neduh, posedlí byli zbaveni vlivu ábelského, zajatí vyšli

na svobodu, hluchým navrácen sluch, nmí obdrželi eS pro

zásluhy sv. Prokopa. A když otevena byla rakev, píjemná
vn vycházela z ní, tak že všichni podivem nad tím byli po-

jati. Kardinál Guido stav se svdkem etných zázrak, jak
o tom sám sepsání uinil, propjil klášteru mnohé milosti:

kostel opatský nadal odpustky a k pokladu jeho daroval mešni

roucho, kterého byl užil pí velebném úkonu svatoeeni. Po-

ruiv také klášter k pízni biskup, kteí obcovali kanonisaci^

navrátil se do íma.

Zprávám tuto uvedeným odporují ponkud nepochybné
události historické. Vyslanec papežský kardinál G-uido
meškal v Cechách za doby letní r, 1203 a nikoli r. 1204.

Také nebyl Guido kardinálem - knzem u Panny Marie za Ti-

berou, nýbrž kardinálem - biskupem z Praeneste, naež stal se

arcibiskupem remešským. Jestli tedy jaké úastenství pipsati
mu v kanonisaci sv. Prokopa, povzbudil trvám Cechy
r. 1203, aby podjali se jednání o to u apoštolské stolice

v ím. Po jeho . rad asi sepsána jsou svdectví o podivu

hodných inech, jež daly se u hrobu Prokopova na Sázav;
naež opat Blažej opativ se pímluvami biskupa Daniela II.

(r. 1197— 1214), vlasteneckého knžstva a mnohých svtských

pán, nastoupil cestu do vného msta, aby tam v rad pa-

pežov dolioval žádost vrných Cech za církevní oslavu veli-

kého krajana jejich. Y té píin totiž platný byly již úchvaly

papeže Alexandra III. z r. 1170, vedle nichž nikdo, byt i svatost

jeho pemnohými diVy se jevila, nemá veejn ctn býti jako
svtec bez pivolení církve ímské. Jednání Blažejovo v Eím
potkávalo se tuším s nkterými pekážkami, ale konen pec
zdarem bylo korunováno. Papež Innocentius III. (r. 1198—
1216) vyšetiv žádost a dvody její, neodepel nejvyšší pocty
mezi kestany zakladateli slovanského kláštera na Sázav. Sv.

Prokop jest první svtec eský, který na základ kanonického

procesu za svatého byl prohlášen.
Slavné zdvíhání tlesných ostatk jeho dalo se

r. 1204.1) Takový totiž zvyk byl onoho asu, že pi svatoeení

^) Letopisy eské k r. 1204: „Sanctus Procopius canonicatus est." Pra-

meny d. c. 11. str. 282. Kronika PulkaTOva : ^Anno Domini 1204 preclarissi-
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vyaty jsou nejprve z hrobu kosti oslavencovy, naež ped-

njší z ducliovenstva pedítal kanonisaní bullu a biskup

diecésní oznámil den, kterého budoucn svtiti jest památku
nového vyznavae božího. Ostatky svtcovy peložili knží
do nové, ozdobné rakve a umístili je za oltá. Potom konány
slavné služby boží pi oltái, jenž nesl jméno nového svtce.

Nejinak bylo asi na Sázav i) u pítomnosti tuším biskupa

Daniela, knžstva eholního a svtského, jakož i etného zástupu
vících. Kanonisace sv. Prokopa dala se v nedli dne 4. er-
vence r. 1204^), kterýžto den posvcen jest památce jeho až

posavad. Oltá nového patrona zem eské zízen nej-

spíše uprosted opatského chrámu, kdež býval ped tím

oltá sv. Petra i všech apoštol. Mnichové pak vystavli
novou kapli pro oltá sv. Petra, jakož soudíme ze zmínky
o kostele téhož knížete apoštolského na Sázav ješt v první

polovici 13. století.*^)

Pohíchu radost z oslavy, kterou poctna jest zem eská

nejen v obyvatelstvu domácím, ale i za hranicemi království,

mus Christi confessor sanctus Procopius canonizatus est, per quem et eius

meritis multi curantur fidelinm infirmi et sanantur."' Prameny d. . V. str.

120. Dalimilova Kronika eská:

„Léta ot narozenie Syna božieho

po tisiciu po dvú stú tvrtého

by svatého Prokopa zdvíhánie

a jeho mezi svaté pipisánie,"

Prameny d. c. III. str. 159.

^) O tom v pramenech ani zmínky se neiní, co nkteí novjší spiso-
vatelé uvádjí, jakoby pi kanonisaci postaven nebo dokonce povšen byl
obraz sv. Prokopa nad oltá u hrobu jeho. Podobné íci jest o mod-
litb, kterou prý latin složil kardinál Guido k poctivosti sv. Prokopa:
„Zdráv bu, svatý Prokope, milosti plný. Pán s tebou, tys požehnaný mezi

svatými, Požehnaný Bh nejdobrotivjší, který tob tolik milosti udlil. O
svatý Prokope, okraso nebe, divotvre zem eské, pros za mne velikého
híšníka nyní i v hodinu smrti mé. Amen." (Svatoprokopský Zdrávas). Štulc:
Život sv. Prokopa; str, 54

2) Ve starém martyrologiu stoliného kostela sv. Víta poznamenáno o
tom: „Quarto Nonas Julii canonizatio saucti Procopii, abbatis et confessoris,
patroni regni Bohemiae, mirae sanctitatis viri, cuius brachium habetur in
ecclesia pragensi."

2) Latinský životopis sv. Prokopa ze 13. století: „Hic dum ecclesiam
in honoe sancti Peti apostoli dedicatam ingressus fuisset." BoUandist Acta
sanctorum mensis Julii; tom, 11. str. Ii7.
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ano v celém kesfanstv, zakalila se v brzku rykem váleným.
Ješt v msíci ervenci t. r. udeil král Filip s velikým vojskem
na lantkrabte durinského Hemana, clitje moci primti jej

k poslušenství. Král náš Pemysl Otakar I. volán byv opt na

pomoc, vybral se poátkem záí se zástupy eskými a uher-

skými do Durinska, ale že nemobl eliti pesile vojska Filipova,

ustoupil bez boje. Na podzim r. 1204 obrátil pak Filip vítzné

pluky své do Cech a pohnul krále Otakara, aby odstoupil od

Oty rV". Té doby také za své vzalo jednání o samostatné arci-

biskupství pražské.

Hlava šestá.

Klášter sv. Prokopa ve 13. století.

Na nedostatek zpráv k djinám kláštera, který po r. 1204

jménem sv. Prokopa jest oznaován, stžovali jsme již svrchu

pi umlknutí letopis sázavských; nikde však není nedostatek

ten citelnjší než ve píhodách 13, století, jež vypsati tuto se

hotovíme. Za celých sto let a více sotva jméno jediného opata
k pamti naší se ochránilo. O jiných pak nejmenovaných jsou

zmínky z míiy struné. Tak když r. 1243 trval boj apoštolské
stolice v Eim proti císai Fridrichovi II. a král eský Václav I.

(r. 1228—1253) pízniv byl panovníku z církve vyobcovanému,
stížení jsou nkteí opatové v cechách klatbou od papežského
sudí Alberta píjmím Bohéma, dkana stoliné kapitoly v Pa-

sov. Trest takový zasáhl i opata od sv. Prokopa. Ale biskup

pražský Mikuláš (r. 1240—1258) nekladl na velikou váhu cen-

sury Albertem kvapn a zhusta rozdávané, i dopouštl opatm
konati služby boží, jakoby klateb nebylo. Proto dopisoval mu
dne 24. íjna r. 1243 Albertus Bohemus, že se tomu diví, pro
biskup nestaví služby boží eených opat a jiných podobn
trestaných prelát, i)

^) List Alberta Bohéma z r. 1243: „Miratur de eo (t. j. biskupa praž-

ského), ciir patiatur . . . abbates de Wilhelmo, de s. Procopio . . . excomu-

nicatos celebrare." Erbenova Eegesta; c. 1085, str. 517.
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Brzy potom ucliopil se péra nejmenovaný mnicli

v kláštee sv. Prokopa, aby novými zprávami rozmnožil starši

životopis svtcv. Uinil to zpsobem legendárním, tehdáž

nemálo oblíbeným, více totiž problédaje k uctní sv. ddice

zem eské nežli k ureni asu a osob, kterých jen nepímo
se dotýká. Od nho pochází již popis kanouisace, jak svrchu

jsme jej podali a na pravou míru uvésti se pokusili. K násle-

dujícím píhodám dokládá se jednak svdectvím starších mnich
kláštera sv. Prokopa, jednak sám za oitého svdka jich se

prohlašuje. Pro úplnost povinni jsme popáti slechu jeho vy-

pravování 1)

O svátek narozeni sv. Jana Ktitele, patrona sázavského,

když konal se prvod knžstva a vících kolem kláštera,

spatili nkteí ze zástupu neznámého eholníka, an berlu rukou

drže, úastní se processí. I nedomnívali se jinak, nežli že opat

jiného kláštera jest hostem na Sázav. Když prvod nazpt
ke chrámu dospl, vidli, kterak týž opat dotýká se berlou

nkterých pítomných churavc. Zatím vstoupilo knžstvo do

choru, a za ním i neznámý opat, jehož od té chvíle nikdo více

nespatil. Po službách božích ozdravli pojednou dva chu-

ravci. I bylo patrno, že sv. Prokop obcoval slavnostnímu pr-
vodu a vyprosil nemocným pedešlého zdraví. Bratí kláštera

oslavili zázranou událost hojným vyzvánním.
Jindy zase o poutní slavnosti na Sázav, když pi službách

božích zpíváno evangelium, strhl se pokik mezi chravci,
kteí v kostele mli misto sob zvlášt vykázané. I pibhli
nktei eholníci a tázali se po píin kiku. Nemocní vy-
pravovali jim, kterak spatili svtlý oblak nad oltáem a z nho
vycházející dva muže jasných tvái, kteí jdouce po kostele,
žehnali lidu, churavc pak dotýkali se rukama. A brzy potom
potvrzena jest výpov jejich, nebo ti mrzáci hned po-
vstali, ostatní pak asem všichni v témž kostele zdrávi nabyli.

Spisovatel zázrak svatoprokopských zmiuje se také
o vidní, jaké ml strážce kostela v noci ped svátkem iía-

rozeni sv. Jana Ktitele. Usnuv na loži, spatil týž bratr ve

1) Latinský životopis sv. Prokopa ze 13. století: „De miracnlis ,
.

quedam seniorm nostrorum relacione sepius comperta, quedam oculorum
nostrorum intuitu cercius experta . . . conscribimus." Bollandist Acta sanc-
torum mensis Julii; tom. II. str. 146 nn.
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snácli muže božího, an povstává z hrobu a kráí po kostele

k oltái sv. Kíže. Tam stál slepec trvající na vroucích

modlitbách. Sv. Prokop požehnal mu kížem a tím i zrak
navrátil. Hned na to ozval se pokik lidu v kostele, kterým

probuzen byv strážce, spchal do chrámu a nalezl, že v pravd
se dalo, co ve snách byl vidl.

Povinnosti strážce kostela bylo buditi ostatní eholníky
k noním hodinkám (officium noctumum). Za tou píinou
dával v uritou hodinu znamení zvonem. Kterési noci pemohl
jej spánek tak, že obmeškával svou povinnost. Však již stál

ulože jeho sv. Prokop a dotýkaje se ho berlou, pravil:

Pro tak tvrd spíš? Pro nemáš na pamti hodinu k pobož-
nosti ustanovenou? Vsta a svolej znamením bratí! I vzchopil
se strážce a dobroee Bohu i svtci jeho, pospíchal zvonit

k jitní pobožnosti. Potom vypravoval všem noní své vidní.

Kdysi v dob velikého postu pišel na Sázavu z daleka

vrah-kajicník, jehož život obepjat byl hrubým etzem. Že-

lezné pouto zarostlo již do tla a tisknouc vnitnosti, psobilo
hroznou bolest neštastníkovi. Vstoupiv v nedli do kostela

sv. Petra, obcoval tam pobožn službám božím. Tu pojednou

pi evangeliu petrhl se etz na tle, vymkl se ze svého

místa a hlun dopadl na podlahu. Pítomní vící byli pole-

káni, ale osvobozený zloinec vrátil se vesele k domovu.

V kláštee sv. Prokopa živ byl bratr, eholní píjmím
Fabián, muž pokorný a piinlivý. Opat svoval mu práce

nejnižší, ale bratr vrn je vykonával. Kdysi nutno bylo snésti

zed! kostelní, na niž spoíval ješt tžký strop. Fabián vedl si

ponkud neopatrn, tak že strop se sítil a bratra spad-
nuvšího kamením zasypal. Dlníci, kteí vn byli zamst-

náni, vzkikli zdšen a nedomnívali se jinak, nežli že Fabián

zahynul pádem nebo nárazem kamen. Zatím vešli do kostela

mnichové a vyprostivše tlo nešastníkovo, odnesli je do klá-

štera. Všichni pokládali jej za mrtvého. Ale po chvíli, když
zvonno na nešpory, pohnul sebou Fabián, otevel oi a z hlu-

boká vzdychnuv, povstal, div se, pro v nezvyklou hodinu

odpoívá. Potom upamatoval se na nehodu a vypravoval pí-
inu svého zachránní. Padaje, spatil ctihodného starce, an

prostírá šat svj nad ním a do klínu zachycuje spoustu ka-

men, aby smrteln ho neporadily.
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Panoš jakéhosi šleclitice zlým duchem posedlý

zaputoval do kláštera sázavského, aby vyžádal si tam pomoci

proti vlivu ábelskému. Pekroiv práh kostela, rozpáhl ruce

jako kidla a s hrozným kikem chodil po zpátku sem i tam.

Brzy potom nadešel památný den sv. Prokopa. Pi slavných

službách božích modlil se posedlý u hrobu svtcova, hojné pi
tom slzy pelévaje. A tu pojednou, ani lidé na nj patili,

zbaven byl zlého ducha a s plesáním odešel k domovu.

Mladíka jakéhosi pobízeli rodie v nedli, aby s nimi

vydal se na cestu ke službám božím. Ale ten odešel radji za

kratochvílí. Když pak vracel se k domovu, stržen byl zlým
duchem do hlubokého moálu. I byl by zajisté utonul, kdyby
rodie vrátivší se zatím z kostela neposlali hledat opozdilce.

Chlapec vypravený za ním slyšel volání od moálu a piblíživ

se, spatil mladíka tonoucího ve vod. Pivedl tedy spšn
rodie jeho, aby pomohli. Ale utopenec pozbyl již smysl
a polomrtev vytažen byl z moálu. Rodie dopravili jej ke

hrobu sv. Prokopa, kdež modlíce se a postíce, vyprosili mu
osmého dne úplné zdraví.

Jiný mladík dopustil se jakéhosi zloinu a po ase
v noci pije, sešílel. I vedli jej ke hrobu sv. Prokopa na Sá-

zav a dali mu tam piti z kalicha téhož svtce, naež
po nkolika dnech došel pedešlého zdraví.

O dívku jakousi ukládal zlý duch a strojil jí rzné
léky. Konen pipadnuv na ni v noci, unesl ji a skryl mimo
dvorec rodi jejích. Eáno hledala ji matka po celém dom,
avšak nadarmo. Zatím vyšli nkteí ze vsi nabírat vody z po-
toka a spatili dve, ano sedí podle bažiny a dívajíc se ote-

venýma oima, nieho nevidí a nemluví. Když doslechla

matka o dcei, pivedla ji dom a znamenajíc ztrnulos
dítte, spchala k nejbližšímu chrámu a vyžádala si rady od
knze. Ten uložil píbuzným pst tídenní a vroucí modlitby.
Než nemoc dceina se nelepšila. Proto matka rozpomenuvši se
na velikou moc sv. Prokopa, zašla s dcerou svou ke hrobu
jeho na Sázav a vyprosila jí tam ozdravní na duši i na
tle.

Tím koní se latinský životopis sv. Prokopa, jehož skla-

datel, mnich sázavský, literárn inným byl nkdy u prosted
13. století. Než nejen legendou, ale i spisem pesn historickým
doliuje se za téže doby dvra ech ke sv. Prokopu, a pí-
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mluv, ba osobni pomoci jeho vedle ostatnich. patron zem-

skýoli piítáno vítzství vojska eskébo nad uherským
v ervenci r. 1260. Když ped tím r. 1259 pozývala šlechta

štýi'ská krále eského Pemysla Otakara II. (r. 1263—1278),

aby uvázal se v panství nad zemí jejich, pomoha zahnati

Uhry z vévodství, inny jsou pípravy v Cechách k válenému
tažení proti uherskému králi Bélovi IV. U msta Lávy nad

Dyji shromažovala se vojska naše, kdežto Uhi za ekou Mo-
ravou Šikovali se k boji. V den sv. Prokopa, to jest 4. ervence
r. 1260, uvedl král Otakar zástupy své k ústi eky Moravy
proti ležení uherskému a vyjednal tu s králem Belou a synem
jeho královicem Štpánem krátké pímí, aby pluky uherské

mohli pebroditi eku a schystati se na pravém behu jejím
k válenému zápasu. Ale Uhi díve než ubhla doba smlu-

vená, vrhli se na vojsko Otakarovo u Kressenbrunnu dne

12. ervence.

Tu již pipustme ke slovu souasného letopisce:!) Téhož

dne muž urozený a pobožný i všeliké víry hodný Jan rytí,

syn Svojslavv, když ve svém píbytku ležel nemocen, okolo

tetí hodiny vidl se u vytržení jako na bojišti s vojskem po-
stavena. Kteréžto když spatoval býti malé a nezízené, zá-

rove vidl slavné ddice eské na jedno pole svtlé v ta-

kovémto poádku kráející: Naped vidl kráeti sv. Václava

v brnní odného, majícího pílbu svou na hlav, an nese me
svj v pochv zlatem a drahými kameny ozdobené pod lo-

patkou levou, v pravé pak ruce svou vlastní korouhev tímaje.
Za ním hned šel sv. Vojtch jako muž veliký a silný, slušn

odný v roucha knžská. Potom vidl sv. Prokopa jako

opata se svou berlou pastýskou v patách za svatým

biskupem jdoucího. Naposledy vidl jíti pt bratí muenník

jako ve své vlastní sukn ustrojené. Potom týž rytí slyšel

sv. Václava, an nahlas praví k eeným soudruhm slávy své:

Slabé jest vojsko naše; spjme hned ped tvá boží! A to po-

vdv, koroiiev svou rozvinul proti nepátelm. Kteížto

hned vidni jsou vesms, ani dávají se na útk. S vštbami

pak vnjšími srovnávalo se také vnitní posilnní. Nebo jak

král Pemysl Otakar a jiní knížata, páni a rytíi obecn pra-

^) Pokraovatel Kosmv (O píbzích krále Pemysla Otakara II.), v

Pramenech d. . n. str. 318 n.
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vili, že a krátce ped tím jako na smrt umdleni a všech sil

svýcii pozbaveni, však v samou hodinu boje s veselostí ducha

a tla nenadálou dostávali návstí o jistém vítzství, jsouce

hotovi nejen na nepítele udeiti, ale i na železné zdi smle se

oboiti. Jaroš také, purkrabí pražský, muž hodnovrný, ped
biskupem pražským Janem III. a proboštem i dkanem a ka-

novníky v kapitole pražské povdl sám, že voj jeho, v jehož

prostedku nesena byla korouhev sv. "Václava muenníka, ne-

utrpl žádného úrazu a ztráty v koních ani v lidech, nýbrž
kamkoli se obrátil, protivníci ped ním na útk se dávali.

Také železo toho kopí, na kterém visela korouhev eeného

muenníka, vidino jest od mnohých, ano tpytí se jako pe-
jasný paprsek slunce. Poslové krále uherského, kteí byli po-
sláni od nho ke knížeti zem eské, vypravovali ped týmž
knížetem a pány jeho, že v hodinu setkání vojsk spolu, když
Cechové veliký hlas k nebi pozdvihše, zpívali píse od sv.

Vojtcha vydanou, kterou lid zpívá každou nedli a o jiných
svátcích v processí, kon protivník proti vli jezdc na útk
se obraceli, i) V bitv u Kressenbrunnu zahynulo prý do

18.000 muž z vojska uherského.

Ze zprávy letopiscovy patrno, že byl v kritických dobách

sv. Prokop jako patron království eského a ochránce cti jeho

jmín a vzýván.
Z kláštera sázavského doslýcháme k r. 1265, že o p a-t

tamjší úastnil se radostného kvasu, jejž pipraviti dal

Pemysl Otakar II. po ktu prvorozené dcery své Kunhuty.
O svátek Oištování Panny Marie, dne 2. února, ti biskupové
Jan III. pražský, Bruno olomoucký a Berthold bamberský zdvi-

hali novorozen z koupele kestné u pítomnosti pán eských,
moravských a rakouských. Toho dne král pišel na processí
a pod korunou obcoval mši svaté u oltáe Panny Marie v ko-

1) Král Pemysl Otakar U. podal dne 8. íjna r. 1260 papeži Alexan-

drovi rV. zprávu o vítzství svém nad Uhry, prose za apoštolské potvrzen f

smluv, jež mezi ním a králem uherským byly po bitv sjednány. Emlerova

Regesta; II. . 271, str. 103 n. Po Balbínovi domnívají se nkteí novjší
spisovatelé, jakoby král Otakar v eené zpráv zmínku inil o vidní rytíe.
Jana a také jiných zjevení v as bitvy kladených se dotýkal; avšak není tomu
tak. Letopisec opomenuv list královský uzavíti datem, vypravuje hned za

znním jeho, co peslechlo se od hodnovrných svdkii o pomoci sv. patron,
eských v bitv u Ki-essenbrunnu.
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stele stoliném, naež hned potom a ješt druhéhio dne a-
stoval eené biskupy, opaty a pány ve dvoe svém na lirad

pražském. 1)

Na sklonku vlády krále Pemysla Otakara 11. pipomíná
se opat kláštera sv. Prokopa píjmím Jan. Ten r. 1276

spolu s proboštem pražským Tobiášem z Bechyn, proboštem

vyšebradskýcli Petrem a arcijáhnem boleslavským byl z roz-

kazu králova sbratelem desátk v Gecliácli na podporu
svaté zem. 2} Opat Jan piveden jest také mezi svdky na li-

stin krále Otakara ze dne 1. kvtna r. 1277, kterouž potvr-
zeni došla smna statk nkterýcb mezi králem a klášterem

bevnovským.^) Vedle udání Bienenbergova i pi jakési listin

kláštera vilémovského spatovala se pee opata Jana od 'sv.

Prokopa a celého konventu tamního.*)

Známo jest, jak tžká léta nastala zemi eské za vlády

Oty brandenburského (r. 1278— 1283), když poruníkem byl
mladého krále Václava II, Oloupiti zemi a sebe obohatiti na

škodu královského sirotka bylo zejmým úmyslem doasného
držitele moci panovnické v Cechách. Za takové vlády strhly
se hned nepoádky všelikého zpsobu. Poaly rznice mezi

Cechy a Nmci, mezi panstvem a mštanstvem, mezi úedníky
na hradech královských a duchovenstvem, nadaným statky a

svobodami. O utiskování eholník máme zprávu od souvkého

letopisce: V klášteích benediktinských i ve sborech všech

jiných eholi páchány jsou hrozné loupeže a vybíjení kostel

bez konce. Nmetí žoldnéi vypudivše, ano za krky vyvlekše

mnichy z Ostrova, pebývali sami v kláštee za šest nedl a

rozmrhali všechny poteby, které zjednány byly na vychování

^) Neplacliova Kronika: ,.Anno Domini 1265 • .
,

huic convivio inter-

fuerunt primores regni, . . . abbates opatoviensis, brzevnoviensis, zazaviensis,

nostri ordinis." Prameny d. . IIÍ. str. 475. Letopisy eské k r. 1265, v Pra-

menech d. c. n. str. 299.

-) EmleroYa Regesta ;
IV. . 1839, str. 733. Apoštolský prokurátor onck

desátk v provincii mobuské mistr Rogerus de Merlomonte, kanovník ver-

dnnský, dopisovatel našim sbratelm, že nmetí rytíi, templái a johannité

desátk neplatí.

2) Emlerova Regesta; II. 6. 1073, str. 4A9: „Coram his testibus, quo-

rum nomina subscribuntur : d. Cristano, abbate de Porta apostolorum, d. Jo-

hanne, abbate de sancto Procopio."

*) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop, sti*. 31.
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mnicM. tyiadvacet vsi ktomu klášteru náležitýoli vyloupeno

jest na movitém i nemovitém, tak že nezbylo nikde ani zrna.

A co máme íci o jiných domecL. mnišských? Všeclmy v bo-

lesti a hokosti postiženy byly rovnými nátisky a podobnými

svízeiy. O vzdálenjších od msta pražského klášteích nelze

íci, že by podobn trply, ponvadž snášely mnohem horší

vci. A když pak pole ladem ležeti zstávala, byla r. 1280

veliká drahota v obilí, mase, rybách, vejcích. i) O kláštee
sv. Prokopa víme toliko, že píinou citelného nedostatku

poteb asných stanuli na tom opat s bratími, aby nkteré

vzdálenjší statky monastýru byly odprodány ;
naež hned

se svolením biskupa pražského Tobiáše z Bechyn (r. 1278—
1296) prodán jest pozemek klášterní v Kouimsku kte-

rémusi mšanu nebo obyvateli v Kouimi asi r. 1280.2)

K dob opata Jana I. nebo spíše na sklonek 13. století

kladou nkteí novjší badatelé pestavbu klášterního kostela

na Sázav. Ale že ono urení asu není potvrzeno písemným
svdectvím, ano i ponkud odporuje jisté vdomosti naší o teh-

dejším schuzení kláštera, odložili jsme popis gothických ástek

pi chrám dosud patrných k dob pozdjší.

Hlava sedmá.

Klášter st. Prokopa ped Tálkainl husitskými.

Za nejslavnjší vk kláštera sázavského pokládati jest

dobu, kdy Ijoruna sv. Václava spoívala na hlav král z rodu
lucemburského : Jana I., Karla TY. a Václava IV. Píznivými
okolnostmi vzrostlo jmní jeho, rozmnožil se i poet bratí e-
holních, nastal ilejší ruch stavební, pibylo umleckých ped-
mt, poklad kostelní se obohatil a hrob sv. Prokopa skvl se

leskem služeb božích. etní ctitelé svtcovi docházeli na Sá-

^) Pokraovatel Kosmv (O pnbzích krále Pemysla Otakara II.) k r.

1278, v Prumenech d. . n. str. 332, a Vypravování o zlých letech po smrti
krále Otakara k r. 1280; tamže, str. 340.

^) Z formuláe Henrika Italala, v Emlerových Begestech; U. c. 1208.
str. 521 n.
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mluv, ba osobní pomoci jeho vedle osbatních patron zem-

skýcli piítáno vítzství vojska eského nad uherským
v ervenci r. 1260. Když ped tím r. 1259 pozývala šlechta

štýrská krále eského Pemysla Otakara II. (r. 1253—1278),
aby uvázal se v panství nad zemí jejich, pomoha zahnati

Uhry z vévodství, inny jsou pípravy v Cechách k válenému
tažení proti uherskému králi Bélovi IV. U msta Lávy nad

Dyjí shromažovala se vojska naše, kdežto Uhi za ekou Mo-
ravou šikovali se k boji. V den sv. Prokopa, to jest 4. ervence
r. 1260, uvedl král Otakar zástupy své k ústí eky Moravy
proti leženi uherskému a vyjednal tu s králem Belou a synem
jeho králevicem Štpánem krátké pímí, aby pluky uherské

mohli pebroditi eku a schystati se na pravém behu jejím
k válenému zápasu. Ale Uhi díve než ubhla doba smlu-

vená, vrhli se na vojsko Otakarovo u Kressenbrunnu dne

12. ervence.

Tu již pipustme ke slovu souasného letopisce;!) Téhož
dne muž urozený a pobožný i všeliké víry hodný Jan rytí,

syn Svojslavv, když ve svém píbytku ležel nemocen, okolo

tetí hodiny vidl se u vytržení jako na bojišti s vojskem po-
stavena. Kteréžto když spatoval býti malé a nezízené, zá-

rove vidl slavné ddice eské na jedno pole svtlé v ta-

kovémto poádku kráející: Naped vidl kráeti sv. Václava

v brnni odného, majícího pílbu svou na hlav, an nese me
svj v pochv zlatem a drahými kameny ozdobené pod lo-

patkou levou, v pravé pak ruce svou vlastní korouhev tímaje.
Za ním hned šel sv. Vojtch jako muž veliký a silný, slušn

odný v roucha knžská. Potom vidl sv. Prokopa jako

opata se svou berlou pastýskou v patách za svatým

biskupem jdoucího. Naposledy vidl jíti pt bratí muenník
jako ve své vlastní sukn ustrojené. Potom týž rytí slyšel

sv. Václava, an nahlas praví k eeným soudruhm slávy své:

Slabé jest vojsko naše; spjme hned ped tvá boží! A to po-

vdv, korouhev svou rozvinul proti nepátelm. Kteížto

hned vidni jsou vesms, ani dávají se na útk. S vštbami

pak vnjšími srovnávalo se také vnitní posilnní. Nebo jak
král Pemysl Otakar a jiní knížata, páni a rytíi obecn pra-

1) Pokraovatel Kosmv (O píbzícli krále Pemysla Otakara II,), v

Pramenech d. . 11. str. 318 n.
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vili, že a krátce ped tím jako na smre umdleni a všech sil

svých pozbaveni, však v samou hodinu boje s veselostí ducha

a tla nenadálou dostávali návstí o jistém vítzství, jsouce

hotovi nejen na nepítele udeiti, ale i na železné zdi smle se

oboiti. Jaroš také, purkrabí pražský, muž hodnovrný, ped
biskupem pražským Janem III. a proboštem i dkanem a ka-

novníky v kapitole pražské povdl sám, že voj jeho, v jehož

prostedku nesena byla korouhev sv. "Václava muenníka, ne-

utrpl žádného úrazu a ztráty v koních ani v lidech, nýbrž
kamkoli se obrátil, protivníci ped ním na útk se dávali.

Také železo toho kopí, na kterém visela korouhev eeného

muenníka, vidino jest od mnohých, ano tpytí se jako pe-
jasný paprsek slunce. Poslové krále uherského, kteí byli po-
sláni od nho ke knížeti zem eské, vypravovali ped týmž
knížetem a pány jeho, že v hodinu setkání vojsk spolu, když
Cechové veliký hlas k nebi pozdvihše, zpívali píse od sv.

Vojtcha vydanou, kterou lid zpívá každou nedli a o jiných
svátcích v processí, kon protivník proti vli jezdc na útk
se obraceli, i) V bitv u Kressenbrunnu zahynulo prý do

18.000 muž z vojska uherského.

Ze zprávy letopiscovy patrno, že byl v kritických dobách

sv. Prokop jako patron království eského a ochránce cti jeho

jmin a vzýván.
Z kláštera sázavského doslýcháme k r. 1265, že o p a-t

tamjší úastnil se radostného kvasu, jejž pipraviti dal

Pemysl Otakar II. po ktu prvorozené dcery své Kunhuty.
O svátek Oišování Panny Marie, dne 2. února, ti biskupové
Jan m. pražský, Bruno olomoucký a Berthold bamberský zdvi-

hali novorozen z koupele kestné u pítomnosti pán eských,

moravských a rakouských. Toho dne král pišel na processí
a pod korunou obcoval mši svaté u oltáe Panny Marie v ko-

^) Král Pemysl Otakar n. podal dne 8. íjna r. 1260 papeži Alexan-

drovi rV. zprávu o vítzství svém nad Uhry, prose za apoštolské potvrzen f

smluv, jež mezi ním a králem uherským byly po bitv sjednány. Emlerova

Eegesta; n. . 271, sti*. 103 n. Po Balbínovi domnívají se nkteí novjší
spisovatelé, jakoby král Otakar v eené zpráv zmínku inil o vidní rytíe.
Jana a také jiných zjevení v as bitvy kladených se dotýkal ;

avšak není tomu
tak. Letopisec opomenuv list královský uzavíti datem, vypravuje hned za

znním jeho, co peslechlo se od hodnovrných svdk o pomoci sv. patron,
eských v bitv u Ki-essenbrunnu.
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stele stoliném, naež hned potom a ješt druhélio dne a-
stoval eené biskupy, opaty a pány ve dvoe svém na hrad

pražském. 1)

Na sklonku vlády krále Pemysla Otakara 11. pipomíná
se opat kláštera sv. Prokopa píjmím Jan. Ten r. 1276

spolu s proboštem pražským Tobiášem z Bechyn, proboštem

vyšehradských Petrem a arcijáhnem boleslavským byl z roz-

kazu králova sbratelem desátk v Cechách na podporu
svaté zem. 2) Opat Jan piveden jest také mezi svdky na li-

stin krále Otakara ze dne 1. kvtna r. 1277, kterouž potvr-
zení došla smna statk nkterých mezi králem a klášterem

bevnovským.^) Vedle udání Bienenbergova i pi jakési listin

kláštera vilémovského spatovala se pee opata Jana od 'sv.

Prokopa a celého konventu tamního.^)

Známo jest, jak tžká léta nastala zemi eské za vlády

Oty brandenburského (r. 1278—1283), když poruníkem byl
mladého krále Václava II, Oloupiti zemi a sebe obohatiti na

škodu královského sirotka bylo zejmým úmyslem doasného
držitele moci panovnické v Cechách. Za takové vlády strhly

se hned nepoádky všelikého zpsobu. Poaly rznice mezi

Cechy a Nmci, mezi panstvem a mšanstvem, mezi úedníky
na hradech královských a duchovenstvem, nadaným statky a

svobodami. O utiskování eholník máme zprávu od souvkého

letopisce: V klášteích benediktinských i ve sborech všech

jiných eholí páchány jsou hrozné loupeže a vybíjení kostel

bez konce. Nmetí žoldnéi vypudivše, ano za krky vyvlekše

mnichy z Ostrova, pebývali sami v kláštee za šest nedl a

rozmrhali všechny poteby, které zjednány byly na vychování

^) Neplachova Kronika: rAnno Domini 1265 . .
,

huic convivio inter-

faerunt primores regni, . . . abbates opatoviensis, brzevnoviensis, zazaviensis,

nostri ordinis." Prameny d. c. III. str. 475. Letopisy eské k r. 1265, v Pra-

menecb d. c. U. str. 299.

~) Emlerova Eegesta ;
IV. . 1839, str. 733. Apoštolský prokarátor onch

desátk v provincii mohuské mistr Eogerus de Merlomonte, kanovník ver-

dunský, dopisovatel našim sbratelm, že nmetí rytíi, templái a jobannité

desátk neplatí.

3) Emlerova Regesta; II. c. 1073, str. 449: „Coram bis testibus, guo-

rum nomina subscribuntnr : d. Cristano, abbate de Porta apostolornm, d. Jo-

hanne, abbate de sancto Procopio."

*) Bieuenberg: Sazawa oder s. Prokop, str. 31.
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mnicli. tyiadvacet vsí ktomu klášteru náležitých vyloupeno

iest na movitém i nemovitém, tak že nezbylo nikde ani zrna.

A co máme íci o jiných domech mnišských? Všechny v bo-

lesti a hokosti postiženy byly rovnými nátisky a podobnými

svizeiy. O vzdálenjších od msta pražského klášteích nelze

íci, že by podobn trply, ponvadž snášely mnohem horší

vci. A když pak pole ladem ležeti zstávala, byla r. 1280

veliká drahota v obilí, mase, rybách, vejcích. i) O kláštee

sv. Prokopa víme toliko, že píinou citelného nedostatku

poteb asných stanuli na tom opat s bratími, aby nkteré

vzdálenjší statky monastýru byly odprodány ;
naež hned

se svolením biskupa pražského Tobiáše z Bechyn (r. 1278—
1296) prodán jest pozemek klášterní v Kouimsku kte-

rémusi mšanu nebo obyvateli v Kouimi asi r. 1280.2)

K dob opata Jana I. nebo spíše na sklonek 13. století

kladou nkteí novjší badatelé pestavbu klášterního kostela

na Sázav. Ale že ono urení asu není potvrzeno písemným
svdectvím, ano i ponkud odporuje jisté vdomosti naší o teh-

dejším schuzení kláštera, odložili jsme popis gothických ástek

pi chrám dosud patrných k dob pozdjší.

Hlava sedmá.

Klášter st. Prokopa ped válkaini husitskými.

Za nejslavnjší vk kláštera sázavského pokládati jest

dobu, kdy koruna sv. Václava spoívala na hlav král z rodu

lucemburského : Jana I., Karla TV. a Václava IV. Píznivými
okolnostmi vzrostlo jmní jeho, rozmnožil se i poet bratí e-
holních, nastal ilejší ruch stavební, pibylo umleckých ped-
mt, poklad kostelní se obohatil a hrob sv. Prokopa skvl se

leskem služeb božích, etní ctitelé svtcovi docházeli na Sá-

^) Pokraovatel Kosmv (O píbzích krále Pemysla Otakara II.) k r.

1278, v Pramenech d. c. II. str. 332, a Vypravování o zlých letech po smrti
krále Otakara k r. 1280

; tamže, str. 840.

2) Z formuláe Henrika Italala, v Emlerových Begestech; U. . 1203.
str. 521 n.
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zavu konati pobožnosti na mistecli posvcených psobením za-

kladatele slovanského monastýru v Cechách, ba pední z ctitel

sv. Prokopa Otec vlasti Karel IV. vzav sob píklad z muže

božího, založil znovu slovanský klášter v zemi této, aby pa-
mátka sv. apoštol slovanských a požehnané innosti jejich

Cechm vždy na oích tanula. Od polovice 14. století otevírají

se také hojnjší prameny k vypsáni djin sázavských, dopou-

štjíce nahlédnouti do agendy tamjších opat mnohem hloubji,
nežli bylo to možno v dob pedešlé. V kláštee sepisovali
mnichové letopis svého domu, z nhož zprávy erpal
kroniká Beneš Krabice z Yeitmile (f dne 27. ervence r. 1376) ;

jest pak nemálo toho litovati, že i tento spis k poteb naší

se neuchoval.

Nepatrné výpisky z nho u Beneše odnášejí se k letm
1316—1324: „V kronice sv. Prokopa poznamenáno jest, že sv.

Prokop r. 1316 v den, kdy konala se církevní slavnost jeho,

rozmnožil pokrmy jak pro bratí eholní tak pro píchozí
hosti. Též ženu jakousi proudem vody již pohrouženou

ped smrtí ochránil."^) R. 1318 rozšíila se povst, že král

Jan I. ohlásil úmysl vypuditi všechny Cechy ze zem a osa-

diti místa jejich samými Nmci. Z toho vzešlo spiknutí mezi

pány a v lidu všude slyšeti bylo reptání proti králi. Pan Vilém

Zajíc z Valdeka udeiv se svými na nmecké vojsko královo,

v krajin mezi Žatcem a Kivoklátem spížující, pobil a poranil

množství a ostatní rozplašiv, schytal 144 vz, mezi nimi

hrabte Oldicha z Hanova, Otu z Donína, Konráda z Buches,

králova maršálka i jiných osob znamenitých drahn. Po tak

zdailém pepadnutí roznášela se e, že v zápase vidli n-
kteí pomáhati Cechm sv. Václava na brn,2j
sv, Prokopa s berlou a jiné patrony zemské jako r. 1260

v bitv u Kressenbrunnu. „E.. 1321 dívka jakási z msta

Kolína, jež byla slepá od narození, nabyla zraku pi hrob
sv. Prokopa. Téhož léta i žena jakási z msta Kolína, shr-

bená na všech údech, došla uzdravení pi hrob sv.

Prokopa. A když nadešel svátek jeho r. 1321, žena jakási

z eského Brodu, slepotou stížená, prohlédla u hlavy

^) Kronika Beneše z Veitmile k r, 1316, v Pramenech d. . IV. str. 473

2) Tamže k r. 1318: „Hoc dicit cronica sancti Procopii." Prameny d.

. IV. str. 474.
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svtcovy. ij R. 1324 zackránil sv. Prokop ped utonutím dva
služebné svého kláštera. ^^

Mocným píznivcem kláštera sv. Prokopa byl tenkráte

probošt vyšehradský Jan (r. 1310—1322). Y em píze jeho

záležela, uritji se nepraví; že vsak zastával úad královského

kanclée, možno se domýšleti, kterak asi vlivem svým u dvora

podporoval snahy benediktin sázavských. Z vdnosti za to

propjilmu sborjejich dvrklášterní vTatcích(u Skram-

Hk), aby bez platu užíval ho až do konce života. K daro-

vání tomu, jež potvrzeno jest listem opata Matje,^) pro-
bošta Fridricha a celého konventu ze dne 29.. ledna

r. 1321, pivolil administrátor biskupství Oldich z Pabnic,
scholastik stoliného kostela pražského.^) Ale brzy potom sta-

veno bylo proboštu Janovi požívání dvoru tateckého. R. 1322

u krále ze zrady byv osoen, pozbyl statk a musil lítkem ze

zem horším trestm se vyhnouti. Dosti možná, že i potom

neodepírali mu podpory mnichové sázavští. Po dvou letech

dosáhl probošt milosti královy opt; i zstával v úad svém
do r. 1334, kdy zvolen jest na biskupství olomoucké. Zemel
r. 1351.

Po vli papeže Jana XXII. r. 1327 pijat byl za mnicha

do kláštera sv. Prokopa dominikán Mikuláš Otakarv. Zmi-

ujeme se o tom jen mimochodem, ježto pozstaly listiny po

Mikuláši, ve kterýche dochází k právm mnichavklá-
štee sázavském. Mikuláš Otakarv byl asi dvacet let lenem
ádu kazatelského, i zastával v nm také úad inkvisitora

„haereticae pravitatis" pro nkteré koniny království eského.

Pedstavení kláštera vzali jej v nelibost, jak Mikuláš se do-

mníval, proto, že uvili pomluvám jeho nepátel, kacím tajn
nadržujících, a kázali mu vstoupiti na poslední místo v eholi

dominikánské v Cechách. Mikuláš nechtje se poddati, žádal

^) Kronika Beneše z Veitmile k r. 1321, v Pramenech d. c. lY. str. 477.

2) Tamže k r. 1324. Prameny d. . IV. str: 479.

^) Opat Matj nastoupil prý r. 1299 a v patnáctém roce vlády své vy-

jednal bratrství mezi monastýrem sv. Prokopa a klášterem vilémovským. Bie-

nenberg : Sazawa oder s. Prokop ;
str. 31.

^) Listina kláštera sázavského ze dne 29. ledna r. 1321, v Emlerovýcb
Regestecb; ni. . 650, str. 273. Povšimnutí hodno jest, že mnichové stžují
v ní ješt na nedostatek statk, aby pííznivcm svým mohli hodné dary
initi.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. ^

lo
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zavu konati pobožnosti na místech posvcených psobením za-

kladatele slovanského monastýru v Cechách, ba pední z ctitel

sv. Prokopa Otec vlasti Karel lY. vzav sob piklad z muže

božího, založil znovu slovanský klášter v zemi této, aby pa-
mátka sv, apoštol slovanských a požehnané innosti jejich

Cechm vždy na oích tanula. Od polovice 14. století otevírají

se také hojnjší prameny k vypsání djin sázavských, dopou-

štjíce nahlédnouti do agendy tamjších opat mnohem hloubji,
nežli bylo to možno v dob pedešlé. Y kláštee sepisovali
mnichové letopis svého domu, z nhož zprávy erpal
kroniká Beneš Krabice z Yeitmile (f dne 27. ervence r. 1376) ;

jest pak nemálo toho litovati, že i tento spis k poteb naší

se neuchoval.

Nepatrné výpisky z nho u Beneše odnášejí se k letm
1316—1324: „Y kronice sv. Prokopa poznamenáno jest, že sv.

Prokop r. 1316 v den, kdy konala se církevní slavnost jeho,

rozmnožil pokrmy jak pro bratí eholní tak pro píchozí
hosti. Též ženu jakousi proudem vody již pohrouženou

ped smrtí ochránil."^) R. 1318 rozšíila se povst, že král

Jan I. ohlásil úmysl vypuditi všechny Cechy ze zem a osa-

diti místa jejich samými Nmci. Z toho vzešlo spiknutí mezi

pány a v lidu všude slyšeti bylo reptání proti králi. Pan Yilém

Zajíc z Yaldeka udeiv se svými na nmecké vojsko královo,

v krajin mezi Zatcem a Kivoklátem spížující, pobil a poranil

množství a ostatní rozplašiv, schytal 144 vz, mezi nimi

hrabte Oldicha z Hanova, Otu z Donína, Konráda z Buches,

králova maršálka i jiných osob znamenitých drahn. Po tak

zdailém pepadnutí roznášela se e, že v zápase vidli n-
kteí pomáhati Cechm sv. Yáclava na brn,^j
sv, Prokopa s berlou a jiné patrony zemské jako r. 1260

v bitv u Kressenbrunnu. „R. 1321 dívka jakási z msta

Kolína, jež byla slepá od narození, nabyla zraku pi hrob
sv, Prokopa. Téhož léta i žena jakási z msta Kolína, shr-

bená na všech údech, došla uzdravení pi hrob sv.

Prokopa. A když nadešel svátek jeho r. 1321, žena jakási

z eského Brodu, slepotou stížená, prohlédla u hlavy

^) Kronika Beneše z Veitmile k r. 1316, v Pramenech d, c. IV, str. 473

2) Tamže k r. 1318: „Hoc dicit cronica sancti Procopii." Prameny d.

. IV, str. 474,
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svtcovy. ij E. 1324 zachránil sv. Prokop ped utonutím dva
služebné svého kláštera. 2;

Mocným píznivcem kláštera sv. Prokopa byl tenkráte

probošt vyšehradský Jan (r. 1310—1322). Y em píze jeho

záležela, uritji se nepraví ;
že však zastával úad královského

kanclée, možno se domýšleti, kterak asi vlivem svým u dvora

podporoval snahy benediktin sázavských. Z vdnosti za to

propjilmu sborjejich dvrklášternívTatcích(u Skram-

lík), aby bez platu užíval ho až do konce života. K daro-

vání tomu, jež potvrzeno jest listem opata Matje,^) pro-
bošta Fridricha a celého konventu ze dne 29.. ledna

r. 1321, pivolil administrátor biskupství Oldich z Pabnic,
scholastik stoKného kostela pražského.^) Ale brzy potom sta-

veno bylo proboštu Janovi požívání dvoru tateckého. R. 1322

u krále ze zrady byv osoen, pozbyl statk a musil útkem ze

zem horším trestm se vyhnouti. Dosti možná, že i potom

neodepírali mu podpory mnichové sázavští. Po dvou letech

dosáhl probošt milosti královy opt; i zstával v iiad svém

do r. 1334, kdy zvolen jest na biskupství olomoucké. Zemel
r. 1351.

Po vli papeže Jana XXII. r. 1327 pijat byl za mnicha

do kláštera sv. Prokopa dominikán Mikuláš Otakarv. Zmi-

ujeme se o tom jen mimochodem, ježto pozstaly listiny po

Mikuláši, ve kterýche dochází k práviim mnichavklá-
štee sázavském. Mikuláš Otakarv byl asi dvacet let lenem
ádu kazatelského, i zastával v nm také tíad inkvisitora

„haereticae pravitatis" pro nkteré koniny království eského.

Pedstavení kláštera vzali jej v nelibost, jak Mikuláš se do-

mníval, proto, že uvili pomluvám jeho nepátel, kacím tajn
nadržujících, a kázali mu vstoupiti na poslední místo v eholi

dominikánské v Cechách. Mikuláš nechtje se poddati, žádal

^) Kronika Beneše z Veitmile k r. 1321, v Pramenech d. c. IV. str. 477.

-) Tamže k r. 1324 Prameny d. . IV. str. 479.

^) Opat Matj nastoupil prý r. 1299 a v patnáctém roce vlády své vy-

jednal bratrství mezi monastjTem sv. Prokopa a klášterem vilémovským. Bie-

nenberg: Sazawa oder s. Prokop ;
str. 81.

^) Listina kláštera sázavského ze dne 29. ledna r. 1321, v Emlerových

Begestech; III, . 650, str. 273. Povšimnutí hodno jest, že mnichové stžují
v ní ješt na nedostatek statk, aby pi-íznivcm svým mohli hodné dary
initi.
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za propuštni z ádu. U sv. Prokopa ustrnuli se nad zaslou-

žil5'm starcem, oblekli jej v roucho benediktinské, ale také

uložili, aby vyjednal sob odpuštni apoštolské stolice, že odložil

ízu dominikánskou. Když v tom opata uposlechl, zídil papež
Jan XXII. arcibiskupa embrunského Bertranda, opata bev-
novského Bavora a postoloprtského BuŠka, aby vyšetíce udání

Mikulášovo, s pravdou-li jest, rozešili jej z pokut církevních

a doporuili trvalé pijetí jeho do kláštera sv. Prokopa, i) A když
stalo se tak, naizoval arcibiskup Bertrand opatovi i konventu

kláštera sázavského, aby Mikuláše pijali za mnicha a

bratra, propjili mu zniovu eholní šat vedle zvyklosti

(stihu) svého monastýru, laskav k nmu se mli a ze spo-

lených dchod kláštera páli mu všeho, eho
dostává se mnichm ostatním. Papež pidal mu ješt
místo mezi bratími v choe a hlas v kapitol e.^j

Z urozených osob byli nejbližšími sousedy kláštera sv.

Prokopa páni z Talmberka, sídlící na hrad téhož jména v tu

stranu k Ratajm. Založení hradu klade se ke konci 13. století.

Ježto pozemky kláštera sázavského v Mrchojedech zabíhaly do

zboží pana Nezamysla z Talmberka, uinna jest mezi stra-

nami smn a o polnosti. Opat Pibislav postoupil panu

líezamyslovi pole a lesy na okídlí mrchojedském nad údolím

ped Hradištm a od Hradišt až k cest vedoucí do Mrchojed,
kdežto pan ISTezamysl zanechal klášteru pole a lesy v Tebtín
a v Boku nad vysokým dolem. Listinu na potvrzení smny,
zhotovenou dne 23. dubna 1337, podepsali svdkové: Diviš

z Talmberka, bratr Nezamyslv, Dtich z Rychnova a Rajmund
z Kostomlat.^)

Již svrchu eené založení slovanského kláštera

v Praze poátek mlo r. 1347, kdy Karel IV., panovník ve-

likých skutk milovný a k nim vždy štdrou ruku pikládající,

meškaje v Norimberce, vydal dne 21. listopadu zakládací listinu

nového monastýru, jejž uzavel byl vystavti pi kostele sv.

Kosmy a Damiána podle nynjších Emaus. Zbožný zakladatel

1) List papeže Jana XXII. ze due 28. ledna r. 1327, v Emlerových

Regestech; III, c. 1265, str. 492.

-) List papeže Jana XXIT. ze dne 1. ervna r. 1327, v Emlerovj^ah

Eegestech ;.
IH. c. 1334, str. 520 n.

3) Emlerova Eegesta ;
IV. . 418, str. 168 n.
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projevil hned zprvu úmysl poctíti památku sv. apoštol
slovanských Kyrilla a Methoda, jakož i pedních ddic
eských sv. Vojtcha a Prokopa, kteí na vzdlání krajan

svých domácím jazykem vynakládali nejvtší píli. i) Mnichové

z Dalmácie, Chrvatska i Bosny užívající pi službách božích

jazyka staroslovanského a písma glagolského povoláni jsou

r. 1348 s vdomím papeže Klementa YI. do slovanského klá-

štera v Praze. ^) Nové štípení jejich v sídelním mst krále

ímského nebylo bez významu, a tak díme, pro církev obecnou.

Východní Slované strženi byvše v rozkol psobením ducho-

venstva eckého, spolu s ním odpor kladli pokusm o unii,

kterou zjednati pece bylo usilovnou prací nástupc sv. Petra

v ím. Karel IV. chtl v tom papežm býti nápomocen.

Znamenaje, jak veliké moci a vážnosti u východních Slovan

požívá Štpán Dušan, car srbský a panovník tém všeho oby-
vatelstva na poloostrov balkánském, snažil se nakloniti

'jej

k unii. Slovanští mnichové kláštera emauského mli k tomu

cíli klestiti cestu a zjednati spolu králi ímskému možnost

vlivem svým vkládati se do církve sjednocené. Proto také

pál Karel IV. klášteru zvláštní ochrany a odevzdal jemu
vzácný rukopis staroslovanský, o kterém za to ml, že

jest ostatkem po slovanské liturgii roku 1097 v Cechách zru-

šené, ano i autografem prvního opata sázavského sv. Pro-

kopa.
V sousedství sázavském založen byl r. 1357 cistercijský

klášter „Milostné Panny Marie" ve Skalici. iníme o tom
zmínku za píinou statk jeho mezujících na díle se zbožím

kláštera sv. Prokopa. Zakladatel kláštera skalického, biskup

mindenský a pední rádce císae Karla IV., Dtich z Portic,

propjil k duchovnímu ústavu svému dvory a usedlosti ve

^) Zakládací list kláštera slovanského y Praze ze dne 21. listopadu r.

1347: „Monasterium claustrale et conventuale ad honorem Del beatissimeqne
Marie virginis, Matris eius, ac gloriosorum Jeronými prefati Cirnllique ile-

thudii, Adalberti et Procopii, patronorum dicti regni Bohemie, martynim et

confessorum, titulm et honorem." Grinzel: Geschichte der Slavenapostel

Cyrill und Method; codex C, str. 94 n.

-) Ki-onika Beneše z Veitmile k r. 1348: „Eodem anno fandavit (Ka-

rolus) monasterium ordinis sancti Benedicti in eadem civitate Nova et insti-

tuit in eo fratres Sclavos, qui litteris sclavonicis missas celebrarent et horas

psallerent." Prameny d. c. IV. str. 516.
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Skalici (u Kouimi), Ždanicicli, Miškovicícli, ^) Lipece, les

Kozí hbet (u erného Kostelce), Zalešany, Éitvu. Pi kladení

prvního kamene, jemuž žehnal biskup olomoucký Jan Oko
z "Vlašimi za pítomnosti císae Karla IV. a množství vzne-

šených osob duchovních i svtských na podzim roku 1357^

nescházel trvám ani opat z kláštera svatého Prokopa píjmím
Albert.

Z knih, kteréž k potebám úadu svého založil arcibiskup
Arnošt (r. 1343—1364) slavné pamti, plynou k nám pó roku

1354 dosti hojné zprávy o administrativné innosti opat sá-

zavských a psobení klášterních brati ve správ duchovní.

Dne 10. ervence r. 1364 pivolil k tomu opat Albert, aby
fará v Mnichovicích Jindich smnil místo s Janem, ple-

bánem v Ježov u Zahrádky. 2) Podobn pipustil dne 11. dubna

roku 1356 smnu míst mezi Bartolomjem, tehdáž faráem ve

Skramnících a Janem Henlínem z Prahy. ^) O rok pozdji
dne 28. bezna mnil zase s vlí opata Alberta Jan v Mnicho-'

vících s Janem u sv. Vavince na Újezd pod Petínem." *)

Také Velík, plebán ve Vavinci, patronátu sázavského, dosáhl

dne 19. února roku 1359 svoleni k tomu, aby smnil místo

s Petrem, faráem v Lovicích u Bydžova. Ve Vod radech,
téhož patronátu, stal se dne 9. íjna r. 1357 po smrti Chva-

lov plebánem Bohunek. ^)

Když r. 1359 v dob morové nákazy vzdlal arcibiskup-

Arnošt špitál pro nemocné v eském Brod, *^) jednáno
o to v konvente mnich sázavských, kterak by od nich mohla

trvalá pomoc uinna býti špitálu, aby vtší poet nemocných,
i také z panství klášterního, docházel tam svého 'ošetení. I sta-

1) Nkteí badatelé touce chybn j-Mnichovice," domnívají se, že biskup.

Dtíich z Portic zakoupil ke Skalici Mnicliovice, msteko kláštera sázav-

ského. Ale to náleželo k Sázav i po r. 1357. Potvrzovací list arcibiskupa.

Ai-nošta ze dne 12. listopadu r. 1357 jmenuje statky skalické takto: „Dona-
vit . . . curias et possessiones, ut puta Skalícz, Stanicz, Michowicz ac Li-

peczka nec non silvam Kozichrslech." Borový: Libri erectionum; str. 11.

-) Tingl: Libri confirmationum
;

I. 1. str. 53 n.

3) Tamže; str. 57.

*) Tingl: Libri confirmationum
;
L 1. str. 9.

á) Tamže; str. 86, 57 n.

^) Život Arnošta z Pardubic ze li. století : „Hic eciam . . . hospitalia

in Broda bohemicali, in Przybramo et in Lybano coustruxit etmunivit neces-

sariis appendiciis competenter." Prameny d. c. I. str. 394.
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nuli na tom bratí s opatem prodati dvr ve Vodradecb.
se vším píslušenstvím opatrnému Týovi píjmím Smilovi

a dvma synm jeho, Petrovi a Tomáši, až do život jejicli

2a 100 kop groš pražských, a za peníze ty opatiti vný
úrok pro špitál. Noví držitelé dvoru vodradského vymínili

sob deset voz díví, aby jim ron dáváno bylo z les klá-

šterních jednak na otop jednak na opravu plot pi dvoe.

y listin sepsané o tom dne 9. listopadu roku 1359 pivádí se

zejména opat Albert, Eubín pevor, Jan probošt, Jaroš pod-

pevor, Pibik kantor, Lukáš sakristán. ^) Arcibiskup Arnošt

pamatoval za tona dobré kláštera sv. Prokopa a vnoval jemu
r. 1363 zboží nkteré v Sadské a jinde. 2)

O neúnavném piinni opata Alberta, aby dchody
kláštera byly rozmnoženy, svdí ada zápis ze 14. sto-

letí nás došlých. R. 1362 vysadil právem zákupným ves

Hostiva, ziskav ilého podnikatele k tomu, poctivého muže
Petíka z Lešfan. Nové osazení vsi o 49 lánech zem vydalo
hned užitku klášteru 440 kop groš. 3) E. 1368 koupil opat
od JeŠka ze Smilovic (u Eoova) jakýsi statek.-^) Roku
1374 uinil trh s Ojíem z Drletína, kterým nové zboží pi-
bylo klášteru.*^) Za píinou statk vznikaly rozmanité ro-

zepe se sousedními zemany, naež teba bylo hájiti práv
konventu pi soud arcibiskupském. Opat Albert vypravoval
tam za sebe pevora Rubína a kaplana svého Václava. Roku
1873 pipomíná se sporné ízení soudní s rytíem Lvem
z Divíc (u Roova) a s Hynkem, faráem ve Vod-
radech; roku 1374 spor s Hrzkem a Benešem panoši ze

Zrue, s rytíem Janem ze Stimelic a Písnakempa-

^) Borový : Libri erectionum
;

str. 15.

-) Bývalé desky zemské (liber primus Daczicz\ „Domiuus Arnestus

arcbiepiscopus etc. dederunt ad s. Procopium . . . Idem dominus Arnestiis

ddit in Saczka . . ." Ernler : Pozstatky desk zemskýcli ;
I. str. 430.

^) Bor»jvý : Libri erectionum; str. 36.. Sieji jednáme o vysazení vsi Ho-
stivae ve lánku následujícím, kdež e jest o statach klášterních zvlášt.

^) Pohoelé desky zemské (liber secuudus Daczicz) : „Jessko de Smi-
lowicz vendidit monasterio s. Procopii . . ." Emler: Pozstatky desk zem-

ských; I. str. 434.

^) Bývalé desky zemské (liber primus Ulrici): „Ogijrz de Drletína

vendidit conventui s. Procopii . . ." Emler: Pozstatky desk zemských:
I. str. 445.
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nosem z K osmic. ^) Ježto starši akta konsistoe pražské jsou

ztracena, nevíme o pedmtech spomólio jednáni nic zevrub-

njšího.
Za opata Alberta Siní se první zmínka o dvou p r o-

boštstvich kláštera sv. Prokopa, to jest ve Zbýšov (u Je-

níkova v áslavsku) a na Devíi (u Roova na Slansku).

Z poátku r. 1362 vzdával se hodnosti proboštské ve Zbýšov
bratr klášterní Racek. Zástupci arcibiskupa Arnošta dovolili

mu resignovati v ruce opata; naež k podáni Albertovu stal

se dne 24. ledna roku 1362 nástupcem jeho Brasoud, mnich
kláštera sv. Prokopa, a dosáhl také potvrzení od eených zá-

stupc. ') Po smrti Rackov porueno proboštství zbýšovské
dne 7. ledna roku 1371 bratru Volkmarovi z téhož kláštera.^)

Na Devíi byl do roku 1368 proboštem mnich Zdeslav; když

pak vzdal se toho úadu, podal opat Albert za nástupce jeho
bratra Valentina, kterému dostalo se biskupského potvrzení
dne 31. íjna r. 1368. ^)

Z ostatních fará na patronáte sázavském známe: Mi-

kuláše ve Skvrnjov, jenž dne 18. ledna roku 1367 mnil
místo s Ostrovem, plebánem v Brandýse, ^) Petra Smila ze

Zele ve Skvrnjov ustanoveného po smrti Ostrevov dne 24.

kvtna 1368, ^) Rynše z Malotic ve Skvrnjov podaného dne 30.

srpna r. 1370; '')
Jana z Janovic v Lochách (u áslavi), kterému

dostalo se fary tamjší dne 29. íjna r. 1371 po smrti plebána

Ondeje; ^) Jakuba v Hostivai, jenž dne 13. listopadu r. 1372

smnil místo se Zdeslavem, faráem u svatého Benedikta naHrad-

anech^) ;
Vavince v Mnichovicích, který dne 30. ledna 1374 mnil

s Jandou, plebánem v Ledcích
;
Václava ve Voderadech, jenž dne

18. ervna 1375 smnil místo s Martinem, faráem v Nymburce. i*^»

^) Tadra: Soudní akta konsistoe pražské; I. str. 2 n., 46, 74, 76,

79 n., 100, 104.

-) Tingl: Libri confirmationum
;

I. 1. str. 170.

3) Tamže; IT. str. 46.

*) Tingl: Libri confirmationum; I. 2. str. 110.

5) Tamže; I. 2. str. 80.

^) Tingl: Libri confirmationum; I. 2. str. 104.

') Tamže; II. str. 40.

^) Tingl: Libri confirmationum; II. str. 62.

9) Tamže; 11. str. 82.

^°) Emler : Libri confirmationum
;
III. IV. str. o, 37 n.
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Z jara r. 1377 zemel zaslotržilý opat Albert, zastávav

úad svj déle než 23 léta. Brati ízeni jsouce zatim pe-
vorem Riibinem, sešli se záhy v kapitolu a zvolili jedno-

mysln Petra ze Zbýšova nástupcem Albertovým. O bi-

skupském potvrzení novébo opata máme širší zprávu, ze které

poznati lze zpsob, jakým schvalování volby opatské dalo se

tehdáž a .ovšem i dávno ped tím. Pevor Eubín a podprevor

Berthold dostavili se k úadu arcibiskupskému v Praze a ped-

kládajíce spis o volb Petrov, který byl knzem, mnichem

kláštera sv. Prokopa, a jak dále se pravilo v listin o volb

sepsané, mužem zpsobilým, v kázni eholní a v ízení du-

chovních, i svtskýchL záležitosti velice zkušeným, žádali za

schválení jeho k opatství. Arcibiskup Jan Oko z Ylašimi

(r. 1364— 1379) pijav zprávu o volb, prohlásiti dal lhtu k po-

dání právních námitek proti osob Petrov nebo zpsobu volby

jeho. Když pak nebylo, kdo by námitek inil, aniž jaká pe-
kážka kanonická mohla shledána býti pi osob zvoleného, po-
tvrdil arcibiskup knze Petra ze Zbýšova v opatství a poruil

•jemu ízení všech vcí v kláštee sv. Prokopa dne 27. dubna

r. 1377. Sv. Jan z Nepomuku, veejný notá a nejvyšší písa

konsistoe, podepsal v týž den na rozkaz arcibiskupv, i peetí
svou opatil list na potvrzenou volby Petrovy u pítom-
nosti etných svdk stavu duchovního, jako opata opato-
vického Jana, dkana pražského Hynka, dkana u sv. Apolli-
náe Jana, probošta vratislavského .Jence, probošta týnského

Sazemy, probošta u sv. Jiljí Odolena Boncova, probošta olbramo-

kostelského Jakuba, faráe vitického dra. Kuneše z Tebovle,
faráe skvrnjovského Rynše, faráe eskobrodského Bohunka
a jiných, ij

Opat Petr (r. 1377—1405) ujal se hned potom silnou
rukou vlády v kláštee. Mnichu Valentinovi uložil, aby
vzdal se proboštství na Devící; i zizoval pak bratra Jarka
za jeh.0 nástupce. Proti tomu hájil se Valentin v konsistoi, kdež
mluviti ml za nj mistr Blažek, správce školy u sv. Mikuláše
na Malé Stran. 2) Ale dne 16. ervna r. 1377 potvrdili vikái

1) Emler: Libri confirmationuin
;
III. IV. str. 70 n. Tadra: Soudní akta

konsistoe pražské; I. str. 194.

^) U soudu arcibiskupskélio zapsáno dne 26. kvtna 1377 : „Frater Valen-

tinus, professus monasterii s. Procopii ordinis s. Benedicti, constituit suum
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arcibiskupští Jarka na Devíi.^) Na probošta Volkmara ve

Zbýšov uinil opat žalobu pi arcibiskupském úade, dávaje
mu za vinn, že jest konknbiná a marnotratník. Ve pi o to

vedené byl zástupcem opatovým Kyneš, fará skvrnjovský,

obhájcem pak Yolkmarovým Valentin. 2) Ryneš žádal, aby
probošt zbaven byl úadu bu od biskupa moci ádnou, bu
od opata mocí delegovanou. Valentin prosil za odklad. Ale

Volkmar uinil sám konec jednání, vzdav se proboštstvi dne

B. íjna r. 1377."^) Nástupcem jeho uinn jest dne 26. íjna t. r.

posavadní pevor Rubín. ^) Za vrnou službu klášterní odmnil

opat Petr Rubínoví, pidav mu do života k proboštstvi zbýšov-
skému roní platy z klášterních vsí: Velké Lhoty, Malé

Lhoty, Gejkovic, Damirova, Petrovic, Opatovic alesy
všechny podle Zbýšova.-'). Než o ti msíce pozdji rozlouil se

již Rubín se životem a v proboštstvi zbýšovském po nm po-
tvrzení došel dne 10. dubna r. 1378 mnich Pibik.*^)

Hospodárností pedil opat Petr i nad pedchdce
svého Alberta. R. 1377 pikoupil ke klášteru nkteré zboží od

Jarka z Valdšteina.^) Z poátku roku následujícího pohnal
k církevnímu soudu Mareše panoše z Nesmn , který

prodal kdysi úrok jedné kopy groš, aby vycházel tudíž z Ne-

smn mnichu Zbraslavovi a po jeho smrti klášteru sv. Prokopa,
ale zadržel již pt tvrtí kopy proti úmluv. Arcibiskupští
vikái pimli Mareše, aby k sv. Jií nejprv píštímu zadrželý

plat odvedl.^) Téhož asu prodal opat Petr úrok jednoho sta

prociiratorem magistrm Blascouem, rectorem scolarum s. Mcolai in Minori

civitate Prag., presentem, in omuibiis suis causis et specialiter coatra fratrem

Jareonem eiusdem monasterii et ordinis professum, et ad contradicendnm

ipsius fratris Jarconis preseutacioni et confirmacioni faciende ad prepositm-am
in Drziewicz." Tadi'a: Soudní akta konsistoe: I. str- 199.

^) Emler: Libri confirmatiouum
;
ni. IV. str. 74.

-) Tadra: Soudní akta konsistoe pražské; I. str. 224.

3j Tamže: str. 226.

*; Emler: Libri confirmatiouum; III. IV. str. 80.

^) Zápis y knihách soudu arcibiskupského ze dne 11. ledna r. 1378.

Tadra: Soudní akta konsistoe pražské; I. str. 248.

^) Emler; Libri confirmatiouum; III. IV. str. 89 n.

'') Pohoelé desky zemské (liber secundus UMci): „Jarek de Wals-

steyna rendidit moLasterio s. Procopii . . ." Emler: Pozstatky desk zemských ;

L str. 451.

2) Tadra: Soudní akta konsistoe pražské; I. str. 247.
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groš, který vycházel kláštera ze ysí Tatc, a koupil za to jisté

zboží ve Skvrnjov v cen 200 kop groš, mnoliem vý-

nosnjší nežli byl úrok tatecký. ^) FaráePibíkav Semicích (u

Starého Perova) žaloval pro neplacení jakéhosi dlnhu; naež

vinník sKbiti musil u konsistoe dne 30. ledna r. 1383, že ve

dvou nedlích složí u dkana na fae kbelské 19 groš pro

opata pro uvarování se klatby. 2) E. 1393 postupovali u desk

zemských nkteré ástky statk svých, jež opat Petr byl trhem

získal, klášteru sv. Prokopa: pan Albert ze Šternberka,

rytí Ješek ze Stimelic, Majnuš panoše ze Zdebu-

zevsi; r. 1400: pan Diviš z Talmberka, Majnuš ze

Lhoty, Václav ze Sobušic (u Zásmuk) ;
r. 1402: Mikuláš

z Ledce a Bohdal z Drahovic (u Rataj).^) Farái hosti-

vaskému Tomášovi prodal opat Petr spolu s konventem klá-

štera svého lán polností r. 1404.'^)

TJ farních kostel, k nimž opat Petr ml podací
právo, pipomíná se nkolik nových plebán: Ye Skvrnjov:
nástupce f Rynše Písnak, klerik ze Zdebuzevsi, potvrzený
dne 5. záí r. 1380, po nm Bohunek, zemelý r. 1393 a Ctibor

z Ratenic, zízený dne 21. listopadu r. 1393.^) Ve Skramnících :

fará Ohýnek smnil dne 18. ledna r. 1397 s Oldichem, ple-

bánem u sv. Haštala v Praze. ^) V Hostivai: fará Zdenk
smnil dne 7. bezna r. 1397 s Tomášem, správcem oltá Zv-
stováni Panny Marie v kostele sv. Michala a svatých panen

') Arcibiskup Jan Oko z Vlašimi potvrdil novou koupi listem ze dne

28. dubna r. 1378. Borový: Libri erectionum; str. 150.

2) Tadra: Soudní akta konsistoe pražské; U. str. 195: „Przibko, ple-

banus in Semicz, promisit reponere XIX gros. aput decanum iu Kbel pro
abbate monasterii s. Procopii infra XIV dies sub excommunicacionis pna."

^) Pohoelé desky zemské (liber primus Nicolai) : „Albertus de Sstemberg
vendidit Petro, abbati s. Procopii . . . Jessko de Strzmelicz vendidit mona-
sterio s. Procopii . . . Maynussius de Zdebudiewsy vendidit monasterio s.

Procopii." (Quaternus Stephani) : „Diwissius de Talmberg vendidit monasterio
s. Procopii . . . Maynussius de Lboty vendidit monasterio s. Procopii . . .

Venceslaus de Sobuzicz vendidit monasterio s. Procopii . . . Nicolaus de Ledcze
vendidit monasterio s. Procopii . . . Bohdal de Drahoniewicz vendidit mona-
sterio s. Procopii . . ." Emler: Pozstatky desk zemskfch; I. str. 549. 587,

589, 600 n.

^) Libri erectionum; tom. XII. A. 7.

^) Emler: Libri confirmatiomim
;

III. IV. str. 138. Tingl: Libri confir-

mationum; V. str. 175.

^) Tingl: Libri confirmationum
;
V. str. 277.
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Kateiny a Doroty v kostele sv. Haštala na Starém mst
pražském. E,. 1404 dne 29. dubna opt Tomáš v Hostivai

smnil místo s Bartolomjem, plebánem vPacov.i) VMniciio-

vicicli fará Adam mnil dne 24. kvtna r. 1399 s Ondejem,

plebánem ve Václavicích.^) Y Krutech byl faráem mistr

Mikuláš z Kúim (u Brna), až r. 1400 dne 19, kvtna dovolil

mu opat Petr, aby smnil s Prockem, dkanem u sv. Štpána
v Litomicích.. O rok pozdji dne 26. íjna mnil zase Procek

v Krutech, s Prokopem, sakristou kostela vyšehradského. E. 1402

dne 11. dubna smnil iProkop místo s Petrem, faráem ve Svrkyni. ^)

Poet mnich v kláštee sv. Prokopa rozmnožil se za

opata Petra, pokud víme, až do ticeti.^^) Z nicb nkteí za-

stávali úady v kláštee: Matj byl pevorem, Jan podpe-
vorem (r. 1405), Václav proboštem (r, 1377)*^), Jakub sakrista-

nem, Matouš kantorem, Václav kaplanem opatovým (r. 1405).

Ve správ duchovní pracovali: Ondej, probošt ve Zbýšov,
Václav, probošt na Devíi, Jindich, fará u sv. Martina
v msteku Sázav (r. 1405), a na farách patronátu soukromého :

Mikuláš fará v Cblenecb (u Kostelce nad Orlicí, r. 1396),^)

Micbal, fará ve Vlkani (u Zbýšova)"^) a Jan, fará ve Stona-

ov (na Morav, r. 1405). Na venkovských, probošstvích pislu-
bovalo také nkolik kaplan z potu bratí. Kdo by zejména
znáti cbtl eholníky v kláštee inné, z poátku 15, sto-

letí, tuto se mu pivádjí : Jakub senior, Tomáš kantor, Václav

pitauciá (správce píjm toliko bratím na dobré vycháze-

jícicb), Hanuš. Prokop, Jan z Divišova, Prokop, Jan ze Zátce,

Ctibor, Mikuláš, Dtích., Nevlas, Jan Procek, Jan Krka, Jan

Kotras, Martin, Lodhé, Mikuláš a Vít podjábni, Oížek a

Jodok, akolyté (r. 1405).

Z dchod klášterních odvádl opat Petr šest kop groš
ron papežského desátku. Bern zemské (královské)

placeno ze Sázavy 100 kop groš ron. ^) Vedle ní soud rovnal

^) Tingl: Libri confirmationum
;
Y. str. 280. Emler: Libri confirmatio-

mim; Ví. str. 119.

-) Emler: Libri confirmationum; VI. str. 8.

2) Emler: Libri confirmationum; VI. str. 21, 56, 67.

^) Srvn. Emler : Libri confirmationum
;
VL str. 156, 162.

°) Tadra: Soudní akta konsistoe pražské; I. str. 12i,

^) Tingl: Libri confirmationum; V. str. 224.

'')
Emler : Libri confirmationum

;
VI. str. 1 38.

Sj Památky archaeologické ;
IX. si. 558.
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se majetkem klášter sv. Prokopa klášteru oseckému, pedil
nad Podlažický (60 kop) a želivský (60 kop), avšak zstával

za bevnovským (300 kop), ostrovským (
1 60 kop), vilémovským.

('iSO kop), opatovickým (200 kop), kladrubským (300 kop), po-

stoloprtským (170 kop). E. 1395 král Yáolav lY. zapsal
v dluhu jakémsi 210 kop z bern královské na kláštee
sv. Prokopa Henzlínovi ze Zárova, mšanu Starého

msta pražského, chtje tomu, aby mnichové splatili ji Henz-

línovi po polovici ve dvou letech. i) Týž král propjil potom
klášteru jakousi výsadu, jež zapsána byla r. 1400 ve starých

deskách zemských. 2)

Petr ze Zbýšova tímal berlu opatskou na Sázav plných
28 let. Jsa milovníkem písné kázn, narazil zprvu na odpor

bratí, kteí zvykli byli shovívavjší vlád Albertov. Prodle-

ním asu pinesly však opravné snahy opata Petra zdárné

ovoce. Pi tom ovšem s podivením jest, pro pivoloval Petr

k astému stídání se svtského duchovenstva na farách, kdež

bylo podací právo sázavské. Tomu nelze srozumti jinak, nežli

že farní beneficia na statcích kláštera nestaila k vtším vý-

dajm. Fara v msteku Sázav pivtlena byla ke klášteru

(incorporata), to jest opat sám zizoval tam svého zástupce,
nkterého z mnich, a proto neiní se o ní zmínky v potvrzo-
vacích knihách úadu arcibiskupského.

Po smrti Petrov r. 1405 vyvolili mnichové Jana, tehdáž

faráe ve Stonaov (u Jihlavy na Morav), za otce a opata
u sv. Prokopa. Po míe zachovalých pamtí o kláštee mžeme
nového opata nazvati Janem II. Zástupce arcibiskupa Zbyka
(r. 1403—1411) generální viká Adam z Nežetic potvrdil volbu

jeho dne 6. záí r. 1405.^) Ale brzy potom na podzim t. r.

zemel opat Jan II. a pochován jest vedle svého pedchdce.
Osielí benediktini sázavští pikroili tudíž opt k volb

r. 1405 a obrali sob opatem bratra Nevlasa. Tomu také

dostalo se ordinariátniho potvrzeni od Adama z Nežetic dne
27. listopodu r. 1405.*) Jméno Nevlasovo pamatuje nás na n-

^) Listina krále "Václava IV. ze dne 1. záí r. 1395, v Palackého Archivu
eském

; II. str. 175.

,^) Pohoelé desky zemské (quaternus Stephani): „Venceslaus rex ddit

privilegium monasterio s. Procopii." Emler: Pozstatky desk zemských;
I. str. 587.

^) Emler: Lihri confirmationum
;
VI. str. 156.

*) Tamže; VI. str. 162.
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kdejšílio majitele domu . 67 na Hradanecli pana Nevlasa (r.

1370—1374), po nmž vdova nebo dcera, paní Ofka Nevlasová,

hofmistryn královny eské, prodala r. 1380 eený dm kano-

vníku pražskému Janu Tostovi, píjmím Polákovi, i) Mimo to

pipomíná se r. 1406 slovutný Nevlas panoše z Bynic (blíž

Uhínvsi). 2) Pi oblib týchž jmen v jednom rod, jak bývalo
za starších, dob, jest to vc dosti k pravd podobná, že opat

sázavský byl píbuzen onm Nevlasm.

Za doby jeho nadcházely dosti etné zmny v knžstvu,

jemuž porouena byla správa vících na panství klášterním.

Opat Nevlas ml píležitost astji konati právo farního koUá-

tora. Registrujeme to strun podle osad : Y Skramnících. :

plebánem stal se (dne 9. bezna r. 1407) po smrti Oldichov
mistr Mikuláš píjmím Kakabus, ped tím oltáník Všech svatých
v kostele pražském. Po sedmi letech (dne 2S. ervna r. 1414)

smnil pak místo s Haškem, faráem v Benešov.^) Ve Va-

vinci vystídali se, tém vždy smnou, tito plebáni : Petr

odcházející r. 1407; Klement, bývalý vtší mansioná choru

Panny Marie v kostele pražském, od 4. dubna r. 1 407
; Hynek,

ped tím oltáník v kapli Panny Marie ped hradbami msta

Lípy, od 17. záí r. 1411; Petr Prokopv z Kouimi, bývalý
oltáník sv. Hedviky v kostele vyšehradském, od 10. listopadu

r. 1413
;
Jakub zemelý r. 1416

;
Pibík ze Smilovic od 30. kvtna

r. 1416; Václav z Chroustovio, knz litomyšlské diecése, od

16. ervna r. 1416.^) V Lochách po smrti pedešlého faráe

zízen dne 27. srpna r. 1409 osadní knz Štpán z Kostelce,

jenž mnil zase dne 4, prosince r. 1411 s Mikulášem, plebánem
ve Zvonjov (u Nmeckého Brodu). Potom dne 4. bezna
r. 1419 dostal se smnou do Loch Pibislav, fará z Zivhošti

(u Benešova).^) Ke kostelu sv. Jakuba v Tiovné po smrti

plebána Kokse podán jest se souhlasem opata Nevlasa
knz Matj z Prahy a potvrzen od úadu arcibiskupského dne

1. íjna r. 1417. 6)

1) Tomek: Základy starého místopisu pražskéko; III.—V. str. 140.

-) Borový: Libri erectionum; str. 715 ji.

3) Emler: Libri confirmationum; VI. str. 203: VIL 122.

*j Tamže: Ví. str. 204; VH. str. 33, 97, 202, 204 n.

5) Emler: Libri confirmationum; VI. str. 271; VIL str. 39, 283.

6) Tamže: VH. str. 242.
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V duchovní správ setrvali mnicliové sázavští až do válek

husitskýcli. Proboštství na Devící ídil bratr Václav. Ye Zbý-
šov pracoval probošt Ondej až do r. 1415, naež vzdav se

svébo úadu, ml nástupcem bratra Mi c bal a. i) Ten, jak již

svrchu eeno, s vlí opata Petra pijal r. 1405 faru ve Ylkani

na patronáte bratí z Chlumu. Povýšen byv k proboštství, ne-

pestal požívati vážnosti u sousedních pán z Chlumu a Ko-

sumberka, ani tenkráte, kdy stali se horlivými pívrženci ka-

lišník. Pro zásluhy své o zachování nkterého zboží klášteru

již za války zvolen byl Michal po smrti Nevlasov opatem
mnich sázavských. E. 1411 pivolil k tomu Nevlas, aby bratr

Dtiich pijal ízení uprázdnné fary v Eatajích. 2) Podobného

svolení dostalo se také r. 1417 mnichu Matji k fae v Úžících

(u Talmberka^).

Hlava osmá.

Statky kláštera sv. Prokopa a jich iižíTáiil.

Z malých poátk vzrostlo pozemské zboží kláštera sv.

Prokopa. Kníže Oldich „štdrou rukou poskytnuv podpory

svtci," povzbudil vážností svou k nmu „obyvatelstvo kraje

kouimského, že hromadn pináŠeK dary ve jméno boží." Také

ti, kdož „s Prokopem zstávati chtli do konce, odekli se

zisku svta" na prospch kláštera. Tak strun oznail nejstarší

letopisec první dobrodince samostanu sázavského : knížete, okolní

zemanstvo a konvrše. Pokud ješt cella Prokopova nebyla
klášterem (opatstvim), dostailo k výživ mnich-poustevník
pvodní darování knížecí asi z r. 1032, to jest „eka te-

koucí od Milobuze až k jeskyni, jež obecn slula Zákolnice,
s Inkami a lesem vkol." Rozloha toho statku vytknuta jest

trvára posud hranicemi katastrálních obcí erných Bud a

msteka Sázavy. Kníže Betislav I. (f r. 1055) rozšíil po-
nkud darování otcovo až k lesu Strnovníku a pidal klášteru

^) Emler: Libri confirmationum
;
VII. str. 151.

-) TamŽe ; Vn. str. 37.

3) Emler: Libri confirmatioimm
;
Vil. str. 216.
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ves Skramníky, kdež jest kostel sv. Jana Ktitele, jedno

jezero a devený pistroj k loveni ryb, koupený za sto denár.

Co vycházelo ze statk eených a snad i jiných, o nichž

pam nám uchována neni, užival sv. Prokop díleni k vystaveni
chrámu a kláštera, dilera k vychováni brati a podpoe chudých,

pro sebe nic z toho nechtje, ježto práci rukou svých dovedl

vice ziskati, než teba jest k živobytí skromného mnicha, i)

Piinním nástupc jeho pibylo pozemského zboži klá-

šteru sázavskému. První opat obadu latinského Dthard po-

staral se o knížecí ztvrzeni všeho, hned jak nastoupil v úad.

Nad to pak sám pimnožil usedlosti, statky, parohy, upsané,

podané (ofíertos), sluhy i služky, zem i vinice, lesy s ho-

rami i rovinami, vodami a vodotoky i rybníky. Zejména pilen

byl Dthard zakládáni vinic a Štpnic. ^) Za doby jeho daro-

vala klášteru zbožná pani Pibislava (f roku 1132), vdova po

Hroznatovi, ves Hostiva s lesem, s polmi a lukami i se

vším statkem, jejž tam mla, jakož i všechnu ele svou, též

ves Bosákovice, aby z toho pamatováno bylo pedevším na

chudé ve špitále klášterním.
'^) V Hostivai vzdlán jest kostel

k poctivosti sv. Jana Ktitele. Dobe-li soudíme, slula druhá

ves od paní Pibislavy klášteru vnovaná Božko vice ^nyuí

Božkov), podle níž založili pak mnichové osadu vtši eenou
Mnichovice, která asem vzrostla v msteko. Tam vj^^stavl

opat Silvester (f r. 1161) chrám o tech lodích ke cti sv. Mi-

chala a ostatních duch nebeských.*)
Od biskupa olomouckého Jindicha Zdika (f 1150), jak

z dobrých dvod zavíráme, získal klášter statek zbýšovský.
K tomu náležely: ves Zbýšov (u Jeníkova v Cáslavsku)

s kostelem sv. Jana Ktitele, Lhota vtší, Lhota menší

(jinak také Lhota Táborová a Lhota proboštova). ejko vice,

Opatovice, díl Damirova, Petrovic a Komárova. Ve

Zbýšov vyzdviženo jest proboštství (správa duchovni a hospo-

dáská). Když nkdy z poátku 13. století pestal hrad Devíc
(za Komouzem ve Slansku) býti sídlem knížecích úad, po-

ruen kostel tamjší sv. Václava i s nadáním svým ke

^) Prameny d. . II. str. 242 nn.

2} Prameny d. c. II. str. 252.

3) Prameny d. c. I. str. 258.

^) Prameny d. é. II. str. 259.
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klášteru sázavskému. Opatové zídili tam druhé proboštství.

Ke Devíi náležely tuším Uherce (u Panenského Týnce).
Pro další vzrst statk ve 13. století nedostává se pí-

semných svdectví, u veku pak následujícím svdectví jest

hojn, ale neúplných. Listiny pipomínají spíše, co klášter

držel, mnil nebo prodával, nežli by zpravovaly nás, kdy a od

koho starších statk nabyl. Jmenujeme tudíž proste zboží sá-

zavské ped r. 1421, poínajíce od osad klášteru bližších a po-

stupujíce ke vzdálenjším. Po levém behu eky Sázavy: Pí-

vlaky, eenice, Blokozly, Choratice, Blatce (nezn. i),

Dojetice, Oclivy, Lesnice (bývalá ves u Ocliv), Msti-

šovice (jinak Mžižovice), Same chov, Kivolaje (nezn.),

Píse (nezn.). Po pravém behu Sázavy : Pyskocely, E,ovná,
msteko Skalice hor stíbrných, Chlnm (nezn.). Kozly
(nezn.), Byice (nezn.), Pibi slavíce. Stará Hra (mlýn
u yikanic), Ylkanice, Drletín, Kruty horní, Kruty
dolní, Pestavlky, Bezinka, Teplá (nezn.), Újezdec,
Lazce (nezn.), Radvanice, Podhradice (nezn.), Mrchojedy,
Samopše, Skryje (nezn.). Bylina (mlýn), Bunín (nezn.),

Kakov (mlýn), Skvrnjov (jinak Skvrov), Nesmn,
Doubraviany, Machotín (nezn.), Yestec (jinak Vesce,

neznámo které), Puery (u Zásmuk), Chotouchov, Yo de-

ra dy, Tatce (dvr u Skramník). K tomu dodati jest, že ze

vsí nkteré ovšem celé, nkteré jen z ástky byly majetkem,
kláštera. 2)

Opatové sázavští mli podací právo ke dvma pro-
boštstvím již jmenovaným, ve Zbýšov a na Devící; k sedmi

^} „Neznámou" jmenujeme osadu (dvr, mlýn, samotu), která bucT zašla,

1)U(T jiným jménem nyní se zove, bu staré jméno podnes si ochraujíc, není

uvedena v Palackého Popise království eského z r. 1848.

-) Zakládajíce se chybným registrem listu císae Sigmunda ze dne 21.

záí r. 1436, prohlašují nkteí spisovatelé i tyto vsi statkem kláštera sázav-

ského : Babice, Kojkovice, Pelhimovec, Vítonín, Volichov. Lhota, Pibim, Mi-

chalovice, Kvasetice, Eadov, Kvtenov, Kojeín, Bezdkov, Kališt, Eap o rice,

Svtlice, Chyšku, Úhoilku, Zahradice, Píseku, Snt, Syrov, vše po pravém
behu Sázavy od Nmeckého Brodu až ke Zrui. Blahovst, 1888 : str. 391.

Srvn. Palackého Archiv eský; I. str. 531. Ze vsí tuto jmenovaných náležely
nkteré kapitole vyšehradské, jako Eapotice, Svtlice, Píseka, Snt, Syrov;
jmé kapitole u sv. Jiljí v Praze, zejména Lhota, Michalovice, Eadov, Kv-
tenov, Kojecín, Bezdkov; nkteré i k arcibiskupství. Nelze tudíž pisuzovati
je klášteru sv. Prokopa.
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farním kostelm oznaovali osobu beneficiátovu sami, to' jest
ve Skramnícícli, Hostivai, Mnicbovicích, Vodradecb,
(clirám Navšt. Panny Marie), Vavinci (chrám sv. Vavince)
Lochácli (chrám sv. Bonifatia: osada ta u áslavi slula jinak

Mel), Krutech horních (chrám sv. Václava); pi dvou far-

ních chrámech zastávali patrónátni právo spolu s jinými

kollátory: ve Skvrnjov (kostel sv. Havla) a Eovné (nyní
chrám sv. Jakuba ve Skalici) ;

farní chrám sv. Martina v m-
steku Sázav byl pivtlen ke klášteru a opat ustanovoval

tam sám svého zástupce.
O zpsobu, jakým vedeno bylo hospodáství na statcích

kláštera sv. Prokopa, povinnostech a právech poddaných, jejich

pracích zemdlských a prmyslných mohly by nás nejlépe

pouiti urbáe jinak také knihy purkrechtní zvané, kterých
nescházelo tehdáž v žádném kláštee; avšak nevíme posud, zda

zachovaly se úetní záznamy takové ze Sázavy ili nic. Ukázkou
z nich jest emfyte litická smlouva opata Alberta s Pe-

tíkem z Lešan, potvrzená privilegiem ze dne 2. ervna
r. 1362. 1) Uvedeme strun obsah její. Pi tehdejší snáze

leckterých vrchností zvýšiti užitek ze statk, zdálo se mnichm
sázavským, že hospodaení úroních lidí jejich, ve vsi Hosti-

vai není dosti intensivní. Ohnm a neúrodou pustly dvorce

poddaných, a mnohý hospodá opustil radji statek, nežli by
nakládal na jeho opravu. Opat Albert smluvil se tedy s pod-

nikavým mužem Petíkem z Leštan a poruil mu vysaditi ves

Hostiva právem nmeckým (emfýteutickým, purkrechtním).
Petík vzal o to péi na sebe, aby vycházelo ke klášteru z lánu

pole (celkem bylo jich tam 44) po hivn stíbra, 12 korcích

rzného obilí, šesti kuatech a kop vajec ron, a to polovic
o sv. Jii, polovic ke svátku sv. Prokopa. Když by královská

bern byla vypsána, mlo sejíti se ješt po 33 groších z lánu.

Ti další lány zstaveny obecným pastvištm. Petíkovi dostalo

se hodnosti rychtáské v Hostivai a k tomu dány mu dva

svobodné lány zem, láze, kovárna, krma, dílna pbuv-

nická, pekárna, masný krám, chmelnice, starý rybník,
kus potoka ve vsi a úroky dvou chalupník. K soudu nad

poddanými sedati ml rychtá tikráte do roka, a to spolu

s proboštem nebo jiným zástupcem opatovým. Za to bral te-

^) Borový: Libri erectionum; str. 36.
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tinu pokut z menšícli pestupk. Delegát opatv pi soud do-

stával na vyckováiii osm halé z každélio lánu pole; klášteru

pak zbyly dv tetiny pokut. Z vtšícli vci, jako jest zabiti,

žbáství, násili, náležely pokuty klášteru. RycMá bral ješt
„stupné" (to jest groš od hospodáe, jenž opouštl statek), „pi-
jemnó" (groš od hospodáe, který nov ve statek se uvazoval)
a „spasné" (pokutu za pych polní pi paseni dobytka). Petík
z Lešfan užívaje také staveni dvoru klášterního v Hostivai,
sloužil mnichm vedle poteby za odnce na koni s luko-

stelem.

Platy ukládané lidem poddaným nedocházely nikdy obliby;
ba s odporem se potkávaly, jestli vrchnost zvtšila ponkud
míru jejich. Hostivaští stžovali sob v té píin na opata

Nevlasa, žádajíce úlevy. Arcibiskup Zbynk Zajíc z Hasen-

burka zídil tedy generálního vikáe svého Adama z Nežetic,

aby spravedliv rozhodl o stížnosti a pokud možná, spokojil

ob strany. Jakkoli pak ukazoval na to opat ISTevlas, že také

klášter tisknut jest berní královskou, pestal pece na roz-

hodím výroku Adamov, jenž dáii jest dne 21. února r. 1407. i)

Jednajíce o statcích kláštera sv. Prokopa, nesmíme po-

minouti toho, že konvent benediktin tamjšich byl za nkterý
as majitelem domu v Praze. Opat Albert koupil nejprve
dm menši v ulici svatojilské, to jest ástku nynjšího
domu . 450—1. za klášterem dominikán, od Henzla píjmím
Kamence r. 1364. 2) Pozdji ped r. 1375 získal týž opat vtší

dm v Templu (nyn. . 649—1), jenž náležel prve p. Tímovi

z Koldic. ^) Avšak i tento druhý dm ml již r. 139>í jiného

pána.
y potu statk klášterních uvedli jsme také msteko

Skalici hor stíbrných. Pohíchu nelze toho se doptati, zda

již ped válkami husitskými kutáno bylo v horách skalických,

abychom íci mohli, že v dolováni úastenství mli mnichové

1) Libri erectiomim; tom. Xm. N. 1.

2) Kniha soudní Starého msta pražského z r. 1351 : „abbas et conven-

tus de s. Procopio emunt erga Hensilimim Kamenez." Tomek: Základy sta-

rého místopisu pražského; I. str. 33.

3) Libri erectionum k r. 1375: „Area šita in Templo penes s. Jacobum

inter domos Pesslini Martini institoris ex una et abbatis s. Procopii parte

ex altera." BoroTý; 1. c str, 163, 199.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 16
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sázavští. Yšak k pravd jest to velmi podobno. R. 1742 uho-

dilo se pi kopání podle zahradní zdi kláštera na stíbrnou
minci zvící pražského groše, která opatena jsouc po jedné
stran obrazem sv. Prokopa, skytala na druhé stran obraz

eského lva s nápisem: „Moneta nova monasterii zazaw." bez

letopotu. Jiná mince, podobná pedešlé, vybrána byla z rumu
kostelního zdiva r. 1751. Celkem pak ti takové peníze ochra-

ovaly se v archivu sázavském za doby opata Anastasia Slan-

ovského (r. 1744—1763). Z toho soudíme, že klášter sázavský
ml stíbrné hory a na pamt nového kutání v nich dal sob

vybiti nkolik minci. K tomu ješt pece odkryté kopáním
zem u kláštera r. 1746 pokládají nkteí za tavírny na stí-

brnou rudu. Aby však mnichové sázavští smH kdy raziti

minci v celé zemi bžnou, jak nkdy se domníváno, tomu

soudný znalec starého mincovnictví v Cechách sotva uví.
Podle toho, co odvádl klášter bern královské a papež-

ského desátku, mžeme právem poítati jej k eholním
domm mén zámožným. Nicmén velká ást dchod
obracena bývala na stavby kostelní a umleckou vý-

pravu svaty. Za opata Božetcha vznikla z toho i nespo-

kojenost mezi bratími. Stavby podnikané na sklonku 11. sto-

letí a pozdji za doby opata Silvestra (f r. 1161) popsali jsme

již svrchu. Tuto dlužno pihlédnouti ke stavu opatského chrá-

mu na Sázav, jak byl ped válkami husitskými. Snad proto, i)

že stará stavba Božetchova v nkterých ástech byla vetchou

nebo spíše nemoderní, vkusu tehdejšímu a nádhee nevyhovu-

jící, pedlán jest nejspíše, až na nkteré výjimky, chrám

úpln v gothický. Zdi staré apsidy byly ponechány, avšak

vzepeny jsou štíhlými opracími pilíi a zvýšeny; podobn
zstaly asi kaple po stranách mnišského choru, a i nad nimi

provedeno vyšší patro; staré lodi však úpln byly poboeny a

na míst nich provedena jest velkolepá stejnolodní stavba,

jejíž kížové klenby neslo po každé stran krom vzného tré

vysokých, krásných pilí ;
v prelí vypínaly se dv mohutné

vže, a mezi silnými opráky jejich byla nádherná otevená
pedsí.

Nám zachovaly se z toho všeho pouze arkády na jižní

^) Podáváme zde vývody váženého badatele profesora Braniše. Srovn.

spis jeho: O psobení Mastera sázavského; str. 33 nn.
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stran, jižni hlavní ze a k tomu piléliající vž. Než i ze

smutné zíceniny poznati lze velikolepos a nádberu stavby.
Pilíe jeví se v pdoryse sokl jako dvé kižem se prostapn-

jicicli tverc, jichž rohy mírn jsou otupeny ;
nad soklem mají

nco pes metr v prmru a jsou bohat sice, nikoli však píliš
hluboko profilovány, což ukazuje patrn na vzory fran-

couzské. Vzdálenost jejich od osy k ose jest 7"35m., od osy
ke stn 5'88 m., vrchol zdoben jest rostlinným ornamentem,
a od jednotné krycí desky rozvtvovala se žebra kížového

klenuti, jež se pi stnách opt sbíhala v ornamentech ped-
stavujících fantastické hlavy. Okna rozdlena byla vždy dvma
pruty a ve vrcholu zdobena po zpsobu prvotní gothiky pra-
videlnou kružbou, jež nebyla sice ve všech stejná, ale v hlav-

ních rysech velice píbuzná. Yž dosahuje podnes, znamenité

výšky; má velmi silné pilíe oprací, a v pízemí jejím bývala

pvodn kaple, jejíž kížová klenba má posud z elegantních
konsol vystupující žebra, která sbíhají se ve svorníku ozdobe-

ném výtenou skulpturou, jež zobrazuje v kížových paprscích
trním korunovanou hlavu Spasitele. Jest to práce tak zna-

menitá, že sama jediná staila by vydati svdectví o vysokém
stupni umlecké innosti mnich sázavských. I stopy staré

velmi porouchané malby se tu zachovaly.
Pi opráku vže posud jest znáti rozsáhlost bývalé ote-

vené pedsín. Fiala, která z ní v rohu zbyla, jest velice ele-

gantní. Celý chrám sázavský ml ped spuštním svým 69 m.

délky, 23 m. šíky a asi tolikéž výšky; z toho jest pední díl

vdéK 36 m. zíceninou, ostatní pak scopovanou stavbou, ze

které jen znalec vypátrati mže rysy pvodních tvar.

EJrom vytknuté již ladnosti forem jest nám podnes, kdy
trosky již pl pátá sta let vydány jsou zlobám poasí, diviti

se pesnosti práce. V rudém pískovci, z nhož pední ás
chrámu byla zhotovena, zachovaly se profily i skulptury ješt
tak, jakoby teprv nedávno byly vyšly z huti stavební.

Litovati jest, že o stavb gothických ástek kostela ne-

máme písemných zpráv, abychom v jistot udati mohli, kdy
byla podnikána a jak dlouho vedena. Podobá se pak, že presby-
té pochází z jiného období stavebního nežli lodi kostelní; nebot

oprací pilíe pinm jsou štíhlejší, okna užší a z míry vysoká,

sahající až nad nynjší klenbu, i pevládá tu bílý pískovec,
kdežto pilíe v lodi i vž stavny jsou z pískovce rudého, je-
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tož lomy u Nuic na cest ze Sázavy do erného Kostelce-

trvají až posavade. Na tecli stranách vže povýše od zem
vytesány jsou v kamen hvzdy, což asi znaí, že v stavitel-

ství nadešel obrat.

Zasloužilý badatel professor Braniš sledoval umleckou:
innos mnich sázavských nejen pi opatském kostele na.

Sázav nýbrž i v šírém okolí kláštera. Yedle dobrého zdáni

jeho osazeny jsou dosti etné ddiny bývalého Kouimská a
áslavská kostelíky, jichž stavitele hledati dlužno v kláštee

sv. Prokopa. Zstavujeme v tom slovo eenému badateli sa-

mému. Hranicemi psobnosti mnich zdají se býti na severu

Kolín, na východ Jeníkov, na jihu Ylašim, na západ Jílovém

Psobnost ta trvala od poátku kláštera až do století trnáctého.

Ze starších opat, nám z djin známých, vynikali láskou

k umní stavitelskému a plastickému: sv. Prokop, Božetch,
Silvester a !Reginhard. První ti byli mistry slohu románského^

tvrtý razil cestu do ech slohu gothickému.

Vliv stavitelské školy sázavské patrný jest pi koste-
líku sv. Petra v Poíí nad Sázavou, jednoduché stavb ro-

mánské, skládající se z apsidy, podélné lodi a vže, jejíž jedi-
nou ozdobou jsou dv ady sdružených okének. Chrám zbudo-

ván byl patrn již v 11. století. Lehká a vzdušná stavba jehO'

svdí o dmyslu pvodcov.
Nedaleko Sázavy vypíná se na pahorku u msteka Ska-

lice farní kostel tamjší sv. Jakuba (druhdy v Eovné),.

který jest podoben kostelíku sv. Petra v Poíí. Na severní

stran lodi poutají oko pozorovatelovo podivné ezby. Yynivá
tu z líce zdi dosti znan omšený kamenný lev a vedle nho
ti rudé kvádry, zdobené vypuklými podobami, jež, na první

pohled prozrazují veliké stáí. Jsou to fantastické nestvry,
z nichž jedna plochou ezbou, druhá v mírném reliéfu, tetí

polovypukle jest provedena; dv pedstavují jakési podivné-

tvernožce, jedna netvora ocasatého s lidskou, zpt obrácenou,

tváí. Yýtvory ty svdí jistotou kresby o ruce v hotovení po-

dobných kus cviené a provedeny jsou z rudého, velmi tvrdého

pískovce, z nhož se v kláštee sázavském nejvíce pracovalo.

Pi kostele sv. Jakuba inno bylo trvám umlecké dláto Bože-

tchovo.

Y Hrusicích na cest z kláštera sázavského k Praze?

kdež jest farní kostel sv. Yáclava, odkryt byl úderem.
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blesku r. 1853 krásný portál clirámu na severní stran jeko.

Pod vncem drobných ozdob spoívá tympanon, ve kterém

zíme mírn vypuklé postavy dvou mnich
; jeden drží v pra-

vici kl a tiskne k prsoum knihu, druhý má v pravé ruce

berlu s kížem nad hlavami hadími, v levé lilii. Celý portál

prozrazuje velikou snahu po ozdob a ilou fantasii, ale pro-
vedení z kamene neobyejn tvrdého jest dosti hrubé, pes to

však celek velmi malebný a úinný. Zdá se, že tu zobrazeni

jsou sv. Kyrill a Method, a vše nasvduje tomu, že jest to

dílo slovanských mnich sázavských; prostým pak kostelíkm

vesnickým mohlo se ozdoby tak pelivé dostati jen v dob,
kdy v kláštee bylo dosti umlých rukou, jež staily nejen

vlastní veliké poteb, ale mohly i jinde býti innými. Kostel

hrusický pochází asi z konce 11. století.

Jiné zvláštnosti spatují se na dobe zachovalém román-

ském kostelíku sv. Havla ve Skvrnjíov. Disposice jeho

jest sice normální, ale nejvyšší patro prelné vže sroubeno

jest cele z dubových trám a ze zdiva znan vysedá, v apsid
pak jsou vnit ti výklenky, jeden tyhranný a dva polo-
kruhové jako menší apsídky. Uspoádání to zejm ukazuje
k blízkému klášteru sázavskému, k jehož [statkm Skvrnjov
náležel, a kde práv ve 12. století výklenky takové dle sou-

asných zpráv letopisce byly v oblib.

Nkdy uprosted 12. století dala se stavba farního
chrámu sv. Havla v Balkovicích (nyní v Poíí nad Sá-

zavou). Zvláštnosti jeho jest krypta pod presbytéem. Kížové

klenby její spoívají na tyech štíhlých, žulových sloupcích,

z nichž dva stojí v prmru apsidy. A žula tvrdá, pece jest

spracování velmi isté a pedpokládá ruku cvienou
;
vbec jest

dojem malé krypty této nezapomenutelným a celý chrám svým
uspoádáním uvnit velice vábný.

Na kostele poíském postrádáme vn kamenických ozdob,
snad materiál od nich umlce zdržoval, za to však v hojnosti
nám nedostatek ten nahraditi mohou jiné stavby téže skupiny,

zejména chrám sv. Jakuba u (Dírkvice v Cáslavsku. Ho-
nosit se znamenitými a v ohledu umleckém dležitými skulp-
turami, y tympanu nad portálem spatíš siln vynikající reliéf,

pedstavující Spasitele s pozdviženou pravicí a otevenou knihou

v levé ruce. Po stranách kleí, koíce se mu, andlé, z nichž

každý jednou rukou palmu drží, druhou kaditelnicí houpá. Po
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obou stranácL. portálu, jako vchod steliouce, stály v životni

velikosti provedené podoby knížat apoštolskýcli sv. Petra a

Pavla, y boejších arkadácb spatujeme práv nad portálem
Krista v celé postav, dlouhým, pepásaným rouchem odného.

Pes ramena splývá mu plást pravým cípem pod pás zachycený,
tvá jest vousem obrostlá, vlasy dlouhé, levá ruka tiskne k prsoum

knihu, pravice pak žehná dvma postavám, z nichž každá po

jedné stran na jednom kolen kleí. Osoby postav pedstavuji

patrn zakladatele chrámu, to jest šlechtinu Marii a nkterého

syna jejího, bu Slavibora bu Pavla. Y právo od skupiny
této zíme postavu biskupa odného albou a pluviálem. V levo

v páté arkád stojí bojovník, pod jehož tuhým krznem vidti

jiný delší šat dle etných záhyb patrn z látky poddajnjší.
V poslední arkád jest figura opata; odn jest práv tak jako

biskup, v pravici má berlu, v levé ruce knihu, hlava jeho však

jest nepokryta. Pirovnáme-li skulptury ty k ezb na portále

hrasickém a k obrazm skalickým, poznáme ihned touž školu,

jenže v pokroilejším vývoji, celkem pak prozrazují, že tvrce

jejich nebyl v podobné práci novákem, ale spíše že s dlátem

v ruce sešedivl. Že ezby ty jsou dílem mnich sázavských,

dokazuje nejlépe to, že zhotoveny jsou z rudého pískovce, jenž
se na blízku nikde nenalézá, ale za to poblíž Sázavy, kde se

také z nho posud pracuje. Chrám sv. Jakuba dostaven byl
r. 1165.

Jinou, nemén zajímavou dekorací vyniká z téže doby

pocházející farní chrám Zvstování Panny Marie v Pla-

anech. Rudý pískovec ernokostelecký, jehož tu vedle žlu-

tavého eskobrodského užito, opt osvduje zejm práci á-
zavskou.

Nejvýtenjším pak dílem téže skupiny jest po stránce

konstruktivní i dekorativní farní kostel sv. Prokopa v Zá-
boí u Týnce nad Labem, jenž jest skuten perlou staro-

eského výtvarného umní. Vynikat zvláštním základním uspo-
ádáním a také bohatými ozdobami. Zejména portál chrámu
nemá sob rovného. A jsou to dnes pouhé trosky pekrásného
kdysi díla, trosky nerozumným penesením a astým bílením

velmi zohavené, pec patíce na n, nemžeme utajiti podivu
nad mistrovstvím dávných vk, nemžeme se nasytiti pohle-
dem na rzné a pec opt a opt krásné tvary a dosti vy-
chváliti dvtip, cit a zrunost umlého tvrce. Aby pak umlec
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práci tak ušleclitiloii molil provésti, vybral si poddajný materiál,

totiž jemnou opuku petínskou, z niž, jak svrchu bylo uvedeno,
v kláštee sázavském za opata Silvestra se pracovalo. Tak rudý
pískovec, jehož užito v lodi, a petínská opuka na portále

zejm ukazují nám hut kamenickou, a podobn dá se uriti

i doba, kdy dílo to povstalo. Nosii vnit chrámu jeví velikou

píbuznost se skulpturami u sv. Jakuba, portál však jest dílem

rukou dovednjších a mimodk upomíná nás na opata Regin-

harda, jehož zrunost v jemnjším díle souvky letopisec vy-

chvaluje. Portálem záboským dosplo umní slohu románského

v kláštee sázavském svého vrchu
;
v nm, a tak díme, již sebe

samo pekonalo.
Za doby opata Reginharda ujímaly se ve stavitelství

chrám eských nové tvary, jež slují nám slohem pechodním.

Zajímavá díla toho zpsobu podnes spatiti mžeme poblíž
známého již ohniska umleckého, benediktinského kláštera na

Sázav. Jmenujeme toliko kostel sv. Michala v Sobšín
u Zdebuzevsi a chrám sv. Havla v Otrybech (tamže). Pi
tomto celé ostní portálu provedeno jest z narudlého pískovce
rukou jistou a velmi dovednou, a svdí, že v dob, kdy sta-

vitel klášterní ješt starým slohem budoval, již kamenník,
mladší umlec, nového smru se pidržel; pi tom pak profily

a zívlášt ozdoba hlavic nápadn upomínají na francouzské

práce ze druhé polovice 12. století.

Mnichové sázavští mli asi úastenství pi stavb far-

ního chrámu sv. Štpána v Kouimi, jenž budován jest

v první polovici 13. století slohem ranné gothiky. Románskou
reminiscencí jest tu pedn krypta pod presbytéem, které si

nedovedeme jinak vysvtliti než píbuzenstvím s blízkou Sá-

zavou. Yelice pkné jsou nkteré detaily v choru ped presby-
téem. Zíme tu ve zdi po každé stran devt sedadel (sedilia)

ve výklencích rozdlených ztepilými sloupky. Y presbytéi

jsou po stran epištolní dv podobná sedadla, ale sloupek mezi

nimi jest štíhlejší, nese trojlisty hrotité, a celek pepjat obloukem

lomeným. K sedadlm tm zajisté vzor vzat byl z choru

chrámu sázavského, kde již za opata Silvestra „zdi se sloupky
a výklenky" byly provedeny.

S opatským chrámem na Sázav píbuzný jsou stejno-

lodní gothické stavby kostela sv. Bartolomje v Kolín,
sv. Jakuba v Kutné Hoe a Panny Marie na Námti
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tamže. I podobá se k pravd, že pi budováni cbrám tcli

spolupsobili umlci z kláštera sázavského. Bobužel zniením
archivu tamního všechny pamti o znamenitém kulturním p-
sobení mnich sázavských za své vzaly; jen kameny zacho-

valých svaty ješt mluví. Však i tu, kolik asi budov odumlc
sázavských vytvoených na velikou škodu eského umni bylo

znieno, kolik ornament až do nejmenších podrobností pesn
a jemn provedených nepízní asu zahynulo, když nyní v od-

lehlých a tžko pístupných ddinách malebného Posázaví ta-

kové poklady umlecké se nalézají! i)

Pozdrželi jsme se ponkud pi výtvarných, umleckých
dílech školy sázavské, pi starobylých svatyních vkol kláštera

sv. Prokopa. Ale bylo to naší povinností, abychom odpov
dali k otázce, jak a k emu užívali mnichové statk zádušních,
a zda zboží pozemské nebylo jim na zkázu duchovního života

a s újmou tch, kdož je byli darovali. Pi tom na den vyšly

zásluhy eholních bratí sázavských o pravé, ušlech-

tilé vzdlání národa eskoslovanského. Po vývodech
svrchu inných nebude více v pochybnosti, že statky kláštera

nesly znamenité úroky zejména vícímu lidu, jeho kesanské

osvt, jeho cti ped ostatními národy.

Hlava devátá.

Polu'oiiia kláštera válkami husitskými.

Když z poátku válek husitských zavolali odbojní Pra-

žané bratrstvo táborské na pomoc proti králi Sigmundovi,

pospíchaly vojenské davy z Tábora ku Praze, vedeny jsouce
Janem Zižkou a temi jinými hejtmany. U Poíí nad Sázavou

v cestu jim vkroila hotovost asi 10000 jízdného lidu, kterou

byl vypravil král z Kutné Hory, aby berouc se podle klá-

štera sv. Prokopa, zamezila Táborm pístup ke hlavnímu

mstu. Však hned druhého dne potom (20. kvtna roku 1420)

^) Srvn. spisy Branišovy: O psobeni kláštera sázavského; Djiny u-

jnní stedovkého v echách, I.
;
Jak píši historii eského umní.
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spatili mnichové vraceti se jezdce královské s nepoízenou,
ani po krátkém boji propustili ty, jež bylo jim zadržeti. *)

Množící se neúspcliy vojska Sigmundova poimuly bene-

diktiny sázavské, aby v as pamatovali na ockranu aspo
nejvzácnjších vcí svého kostela. Za tou píinou jednal opat

jejich s panem Francem z Rožmitálu, horním hofmistrem na

Horách Kutných, zdali by k vrné ruce své pijal poklad
kláštera sv. Prokopa : a když pan Franc i manželka jeho Machna

pod svou ctí a vrou slibovali pilnou ochranu a spravedlivé

vrácení eených vcí, odvezeny jsou nkteré kalichy, mon-

strance, knihy, kostelní ozdoby, privileje, klenoty
a jiné vzácnjší pedmty ze Sázavy do Kutné Hory. 2)

Msto to jmíno bylo tenkráte baštou katolictví ve východních
stranách zem eské a hofmistr Franc z Eožmitálu, který na

podzim r. 1419 opovdl nepátelství své mstm pražským,^}

pokládán od mnich za spolehlivého strážce jmní církevního.

Ale stalo se jinak. Pražané uinivše ve spolku s Tábory
na jae r. 1421 veliké tažení do východních Cech, dobyli dne

17. dabna msta eského Brodu, uvázali se o ti dni pozdji
v královské msto Kouim, jež dobrovo'n se jim poddalo, vy-

pálili cistercijský klášter v blízké SkaKci a vešli dne 22, dubna
do msta Kolína, kdež bez boje oteveli jim brány. Týž as
vzdávala se vítzm po poslích dv sousední msta královská:

Nymburk a áslav, jakož i tvrz v Kluov u eského Brodu.

Mocni mšané kutnohorští vypravili se sice do boje ke Ko-

línu, ale spativše tam pesilu nepátel, uinili s nimi smlouvu

a pustili je dne 25. dubna do msta. Na doslech o tom opu-
stila královská posádka klášter opatovický, a Táboi vypálili

jej, tak jako klášter sedlecký u Kutné Hory. Yojsko Pražan

vydavi se z Hory do okolí áslavského, opanovalo dm n-
meckých rytí v Drobovicích a benediktinský klášter ve Vi-

^) Tomkv Djepis msta Prahy; IV. str. 56 n.

2) List snmovních otc basilejských ze dne 10. srpna r. 1433: „Non-
nullos calices. monstrantias, libros, ornamenta ecclesiastica, privilegia, cleno-

dia, res et alia bona ad dictum monasterinm spectantia dilecto ecclesiae filio

Francisco de Eosental, quondam magistro cm'iae in Montihus Cutnis et

Machnae eius nxori . . . pro timore Viclefistarum ac suorum complicum . . .

causa fidelis custodiae tradidissent, realiter et penes ipsos coniuges repo-

suissent."

3; Palackého Archiv eský ;
IV. str. 377.
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lemov. Téhož pak asi asu dostal se v moc Pražain
klášter sv. Prokopa na Sázav, i) O spálení chrámu ta

mjšího nebo budov mnišských není nikde zmínky; jediné t

potvrzeno jest písemným svdectvím, že mnichové z klášter

svého byli násiln vypuzeni a vyhnáni. ^)

Když po skonené výprav do východních Cech koná

se stavovský snm v áslavi (v ervnu r. 1421), a pi tou

podniknuta volba dvaceti vlada k ízeni vcí zemskýcl

pedním lenem vladastva ze stavu mstského obrán jest pai

horní hofmistr Franc z Rožmitálu, ^) soukromý opatrovník po
kladu sázavského.

Pražané vzavše klášter sv. Prokopa, ujali se hned tak

panství nad statky k nmu náležitými. Y držení obe

pražských pipomíná se r. 1421 klášterní dvr v Chotouchov^

za Zásmuky, msteko Mnichovice a nkolik vsi vkol.*) Z toh

darovány jsou Mnichovice panu Vilému Kostkovi z Po
stupíc, pednímu rádci vladae zemského Sigmunda Kory
butova. ^)

Spojencem Pražan hned od poátku války byl moravsk;

pán Sezima z Kunštatu na Jevišovicích. Bratr jeh
pan Boek z Kunštatu jinak z Jevišovic pidružil se k Tá

borm. Za odmnu vrných služeb, jež prokazovali stran hu

sitské, dostala se jim v držení vtší ástka klášterního

zboží sázavského. I usedli ješt za války u sv. Prokops
vzdlavše sob pevné obydlí pod klášterem. První doklad;

k tomu máme z r. 1427, kdy „pan Sezima z Jevišovic, se

dním u sv. Prokopa," piveden jest za svdka na listin

kterou Benigna ze Svojšic zapsala muži svému Mikulášovi z

Zásmuk a dtem svým zboží po otci zddné, to jest tvrz V(

Svojšicích s píslušenstvím.^) Téhož léta dne 17. ervence dal

1) List knze Prokopa Holého z konce msíce dubna r. 1421; v Pala

ckého Archivu eském; III. str. 300 n.

2) List snmovních otc basilejských ze dne 10. srpna r. 1433: „i

praedictorum abbatis et conventus ac monasterii (sancti Procopii), a quo di

dum per dictos Viclefistas violenter expulsi íuerunt et eiecti."

3) Palackého Archiv eský; III. str. 228.

*) Tomkv Djepis msta Prahy; IV. str. 174

5) List pán Pražan z r. 1422, v Palackého Archivu eském; VI. sti

408 n.

^) Palackého Archiv eský; m. str. 498.
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oba bratí, Sezima a Boek, jako nedílní páni kostela sv. Pro-

kopa na Sázav, „mlýništ pusté pod Samopšemi k usta-

vení mlýnu na ti kola pod úrok dv kopy groš platu . . .

a šestero kr . . . opatrnému Vakovi, mlynái z Podrataj, s tím

vším právem, co jest píslušelo od starodávna k tomu mlýnu,"
a na potvrzení listu tomu svdícího i) dožádali se peetí slo-

vutných panoší Jana ze Stimelic, Jana ze Sloupna a Petra ze

Mstišovic.

Ped 1433 vrátili se mnichové s opatem svým Mi-
chalem do kláštera sázavského. Páni z Kunštatu^) páli

jim tam pobytu, kterýž ovšem pro nedostatek dchod nebyl
bez velikých obtíží. Hodlajíce zpt získati poklad kostelní,

pokud uložen byl u bývalého horního hofmistra France z B,ož-

mitálu, zprvu nadarmo o to bratí pracovali. Opatrovník po-
kladu prodal již mnohé vzácné kusy a penz za n stržených
užil ke svému obohacení. Když tedy nevrnost jeho byla pa-

trná, utekl se opat Michal o pomoc ke snmu basilejskému,
za to prose, aby vážností toho sboru pohnut byl uchvatitel

k pimené náhrad. Otcové na snmu shromáždni vyhovli
žádosti takové a listem ze dne 10. srpna r. 1433 ukládali opatu
bevnovskému Hemanovi, aby vyslechna sporné strany i svdky
od nich pivádné, nález uinil a vinníka pokutami církevními

piml k plnni povinnosti.^) Yšak teprv o,nkolik let pozdji
nahradili manželé Francovi škodu svévolným prodejem klenot
klášteru zpsobenou.

Opat Michal pokoušel se zastávati úad svj tak, jako za

let pokojných inili to jeho pedchdci. Když zemel hosti-

vaský fará Alexius, podal k osielému chrámu tamjšímu
knze Jana z Lestkova, stídníka kostela sv. Apollináe
v Praze, kterého v nové hodnosti potvrdili sice vikái arcibi-

skupského úadu, pebývající v Žitav, dne 30. bezna r. 1431,

ale ke skutenému dojití fary pomocní mu býti nemohli, „ježto

^) List ten ze dne 17, ervence r. 1427 viz v Dodatku.

^) Eoku 1433 pipomíná se již jen „pan Sazema Jevišovský z Kunštatu

sedním na kláštee u sv. Prokopa." Palackého ArcMv eský; III. str. 506.

3) List snmovních otc basilejskýcli ze dne 10. srpna r. 1433. Slova:

„in praedictorum abbatis et conventus ac monasterii (sancti Procopii), a quo
dudum per dictos Viclefistas violenter expulsi fuertint et eiecti" jsou nám
dkazem, že r. 1433 pebývali již zase mniši v kláštee.
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nebylo na ten as bezpeného pístupu ke kostelu v Hosti-
vai." Ustanoven tudíž jenom pro jméno fará v Broumov
za úvodce Janova, i)

Pan Sezima z Kunštatu úastnil se po stran Tábor

bitvy u Lipan dne 30. kvtna r. 1434. Potom již zaniká jméno

jeho v pamtech, historických. Na Sázav sedl r. 1435 pan
Jan Zajima z Kunštatu, syn z bratra Sezimova Jindicha

píjmím Zajimae, jakož víme z listu téhož Jana, „daného
v kláštee sv. Prokopa v sobotu den sv. Lamberta (17. záí)
r. 1435," kterým^) postupoval sirotí zboží jevišovické na Mo-
rav ujci svému panu Janovi Jankovskému z Ylašimi. Když
po úmluvách jihlavských pipuštn byl král Sigmund r. 1436

k panovnické stolici v Cechách, staral se o to pan Jan Zajima,

aby mu zápisem královským pojištno bylo zboží klá-

štera sv. Prokopa v té summ, za zásluhy strýc jeho o n
mohly býti cenny. I zapsány jsou mu ve 1409 kopách groš
tyto statky kláštera sázavského: tyry krmy pod klášte-

rem (=: v Budách), msteko Sázava, vsi Blokozly, Oeenice,

Mstišovice, Ohoratice, Blatce, Dojetice, Samechov, Kivolaje,

Píse, Pyskocely, Eovná, mst. Skalice (hor stíbrných), Chlum,

Kozly, Byice, St. Hra, Vlkanice, Drletín, Kruty horní a dolní,

Pestavlky, Bezinka, Teplá, Újezdec, Lazce, Radvanice, Pod-

hradice, Mrchojedy, Pívlaky, Samopše, Skryje, Bylina, Dou-

braviany, Skramníky, Nesmn, Machotín, dvr poplužní ve

Yestci.2) Jiným listem císae Sigmunda zapsána jest panu Janu

Zajímaovi ves Hostiva téhož kláštera v 500 kopách groš.^)
Tím zpsobem nebyly sic statky pro klášter ztraceny, ale že

opat s bratími v chudob strádal, neukazovala se nadje, aby
summu zapsanou tak snadno mohli položiti a v další skutené
držení jich se uvázati.

Na jae r. 1437 konala se hluná slavnost v panském
obydlí pod klášterem sv. Prokopa. Zápisní držitel panství sá-

zavského oženil se s f ani Evkou, vdovou po bývalém purkrabí

1) Emler: Libri confirmationum
;
VIII.—X. str. 168.

2) List ten poíná se slovy: „Já Jan z Kunštatu atd. sedním u sv.

Prokopa" a konci: „Datum in claustro sancti Procopii sabato dle Lambeti
anno 1435."

2) List císae Sigmunda asi z r 1436, jak registrován jest v c. k. taj-

ném archivu ve Vídni lib. XII. Sigismundi, fol. 29.

*) Tamžej fol. 86.
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karlšteinském Zdeslavu Tluksovi z Buenic (f dne 20. ervence

r. 1433), a nevsta i s výbavou vezena jest v den sv. Jií do

malebného sídla nového chot svého pana Jana Zajimae z Knn-
štatu na kláštee sázavském, i)

Z ostatního zboží klášterního držel dvr u Skram-

ník zeman Olfart (Volfart) z Radimi (u Plaan). Císa

Sigmnnd vydal mu zápis na nj v Praze dne 19. prosince r.

14362). Pq panu Vilému Kostkovi z Postupic (f dne 9. listo-

padu r. 1436) užíval klášterního msteka Mnichovic Mikuláš
Trka z Lípy na Lipnici, získav k tomu zápisný list císae

Sigmunda ješt r. 1436.^) Synu Vilémovu panu Bohuši Kost-
kovi z Postupic zapsal císa Lesnici a Oclivy také kláštera

sv. Prokopa.*) Podobn zapsány jsou do výplaty Puery, ves

i dvr zemanu Zachaovi z Benec,^) Chotouchov ves po-

vstnému hejtmanu táborskému knzi Bedichovi ze Stráž-

nice,^) ástka vsi Hostivae Janu Rakovnickému."^) O n-
kterých jiných všech kláštera sázavského jakožto zboží zá-

pisném dje se zmínka teprv pozdji v listinách mladšího data.

K výživ mnich zbyl trvám jediné statek zbýšovský
o pateru vsí a nkolika usedlostech vkol. Probošt zbýšovský

Michal, kterého opatem sob zvolili, dovedl asi uhájiti ho, tše
se pízni sousedních pán z Chlumu a Košumberka. Nepestáv
také usilovati o náhradu za vci panu Francovi z Eožmitálu

svené, dokal se toho Michal, že nevrný opatrovník pokladu
sázavského odkázal klášteru r. 1444 dvacet kop roního
platu ze vsi Mezholez a r. 1445 deset kop úrok ze

1) Kronika Bartoška z Drahonic k r. 1437: „Eodem anno in festo

sancti Georgii domina Ewka, relicta domini Zdeslai Tluxe de Burzenicz, tra-

dita est in nxorem legitimam domino Henrico dieto Zagimacz de Gewissowicz

qui tunc tenuit et possedit monasterium s. Procopii et ibidem cum rébus

suis eidem deducta est." Prameny d. . V. str. 620. Ve jménu ženicliov kro-

niká patrn se omýlil.

2) Palackého Archiv eský; I. str. 505.

^) Palackého Archiv eský; I. str. 531.

*) List císae Sigmunda asi z r. 1436, jak registrován jest v c. k. taj-

ném archivu ve Vídni lib. XII. Sigismundi, fol. 29.

^) Palackého Archiv eský; n. str. 191.

^) Palackého Archiv eský; I. str. 528

'^) List císae Sigmunda asi z r. 1437, registrovaný v c. k. tajném ar-

chivu ve Vídni lib. XH. Sigismundi, fol. 86.
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Starého Kolín a. i) Pes to nelze dosti litovati škody, jaká

zpsobena byla ztrátou knih., privilegií a klenot klášterních,

jež eený Franc za války rozkramaíl.

Ocliráncem mnicli v dob petžké jmenovati jest pana
Aleše Holického ze Šternberka, nejvyššího komorníka království

eského, který panstvím svým sousedil klášteru sv. Prokopa
ze strany jižní. Jakož vynikající státník ten mírn protivy

poKtických a náboženských stran v zemi, mnoho piinil k za-

stavení záští vlast hubících, tak i mnichm vlasteneckého mo-

nastýru na Sázav dovedl vyjednati pokoje odjinovrc vkol.

Když zemel dne 18. bezna r. 1465, pochován jest v kláštee

sv. Prokopa písluhou opata Václava. Náhrobek pán Alešv
ochraoval se tam do r. 1746.2)

Za krále Jiího z Podbrad (r. 1458—1471) vzešly nové

útisky mnichm u sv. Prokopa. Pan Slavata z Chlumu a

Košumberka nastoupiv na úad hofmistra dvoru královského

r. 1463, vyžádal si hned odmnu za službu, to jest užívání

statku zbýšovského, jenž od kláštera posud nikomu nebyl

zapsán, a s hradem Chlumem pkn sousedil. Listem krále

Jiího ze dne 3. záí r. 1463 stal se pan Slavata zápisným

pánem zboží zbýšovského s kostelním podacím tamže a vším

píslušenstvím, vsí Táborovou Lhotou, Cejkovicemii, Pro-
boštovou Lhotou, Opatovicemi, Damírovem (z ástky),
Petro víc emi (z ástky) a Komárovém (z ástky); a ddi-
cové jeho nemli jinak než po výplat 600 kop groš postou-

piti statku toho králi nebo klášteru. 3) Ujmy klášteru tím zp-
sobené neteba doliovati.

Mluví-li se tu i tam, že mnichové sázavští po rozebrání

statk živi byli pedevším z dchod farních, spoívá výrok ta-

kovýna nedokonalé znalosti djin. Farním kostelem ke klášteru sv.

Prokopa pivtleným býval do r. 1421 chrám sv. Martina

v msteku Sázav. Pi nm však hned potom zízena du-

chovní správa pod obojí. A tu zakazovalo se mnichm, aby
knžim u far nepekáželi, mrtvých nepochovávali a osadním

') Blahovst, 1888; str. 392 n., kdež ukázáno jest na Pamtní knihu

msta Kolina; str. 12.

2) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 40.

^) List krále Jiího ze dne 3. záí r. 1463, v Kalouskov Archivu e-
ském; rS. str. 320 n.
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lidem svátostmi nepisluliovali. Nescházel ovšem ani vkol
kláštera nkterý poet obyvatel, kteí pidrželi se starého

ádu cirkevnilio, ti pak pomíjejíce famích. kostel, v ducho-

vních potebách svých utíkali se vždy k eholníkm
;
ale vý-

tžek z toho byl dosti nepatrný. Aby rsti mohl poet katolík,
obdržel r. 1470 opat Yáclav plnou moc od administrátora
diecóse pražské pana Hanuše ž Kolovrat, probošta u sv.

Yita, rozešovati utrakvisty a uvádti je v lno
církve.^)

Po Václavovi ujal se ízení kláštera Jan, v ad opat
toho jména, pokud víme, III. Jeho piinním se stalo, že mohly
nkteré drobné dílce statk klášterních, dvorce a platy, zpt
získány býti na prospch služeb božích a k vychováni bratí.

Také odkazem dostalo se klášteru penžité pomoci. Václav

rychtá a syn jeho Prokop odkázali ke sv. Prokopu na

Sázav 9 kop groš roního platu ze vsi Manic (u Zásmuk),
za nž pro uvarování se sporu vzal klášter jednou pro vždy
10 kop groš r. 1488.2) Qpat Jan prodal r. 1487 dvr v Py-
sk ocelích jakémusi Maíkovi a manželce jeho. V listin

k trhu tomu se odnášející piveden jest vedle opata i sakristán

Václav a probošt Hippolyt.^)
Za opata Linharta^) vyšel ze zápisu klášterní dvr

ve Skramnících. Pan Slavata z Chlumu a Košmberka na

erném Kostelci pedešel mnichy a vyžádal si r. 1496 pi králi

Vladislavovi 11., aby zapsán mu byl eený dvr do života a

ddicm jeho do výplaty. 5) R. 1500 povoleno od krále panu

Prokopu Zajímaovi z Kunštatu na kláštee sv. Prokopa zasta-

viti ástku zápisného zboží tamjšího.^) O rok pozdji dostalo

se královského svolení panu Jindichovi z Hradce, nej-

vyššímu komorníku království eského, aby vyplatil že zápisu

^) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 40.

2) Blakovst, 1888; str. 392, kdež ukázáno na knihu mstskou kou-

imskou; str. 43.

2) Bienenberg : Sazawa oder s. Prokop ;
str. 40.

*) Bienenberg klade poátek opatství jeho k r. 1488 a praví, že téhož

léta úastnil se Linhart volby opata vilémovského. Sazawa oder s. Prokop ;

str. 41.

5) List krále Vladislava II. ze dne 17. kvtna r. 1496, v Kalouskov
Archivu eském; X. str. 404 n.

^) List krále Vladislava 11. ze dne 11. ledna r. 1500, v Palackého Ar-

chivu eském; VI. str. 583.
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Uherce, ves kláštera sázavského, a držel ji i „s ddici svými
mužského pohlaví, nejsa z ni od nás (krále Vladislava TI.) ani

od budoucích našich králv eských ani od jiného žádného bez

své vle splacován, le od opata a konventu kláštera nadepsa-

ného."^) Pronesli jsme již svrchu mínní, že Uherce byly nej-

spíše vnem proboštství devíského za Slaným.

Opat Jan IV. dokal se velikého úpadku pana Ludvíka

Zajímae, zápisného držitele panství sázavského, jemuž pro

nehospodárnost tém všechno jmní ušlo. Jádro statk klá-

šterních roztíštno jest na tré. R. 1528 vládli mu ze-

jména: pan Jaroslav ze Šellenberka na Komorním Hrádku, pan
Michal Slavata z Chlumu na erném Kostelci a vladyka Prokop
Trmal z Tožic na Skalici (hor stíbrných). S nevýhodou pro

mnichy bylo, že rody tak mocné uvazovaly se ve starobylé
záduší kláštera. Jinak pi rozdílu viry nekynula píze nebo

podpora ani od mén mocných ani od nejmocnjších. Ba i klá-

šterní stavení poítali zápisní páni (Zajímaové, Slavatové) ke

svému majetku, a opat povinen byl z nho roním platem
23 groš; jen obas velikomysln od toho upouštno. 2)

Nástupce Janova píjmím Josefa potvrzoval ke správ
kláštera pan Arnošt ze Sleinic r. 1535, tehdáž po druhé admi-

nistrátor uprázdnného arcibiskupství.^) Dobrou nadji dávali

sob mnichové, že vráceny budou ke klášteru aspo nkteré

statky, když r. 1547 jal se král Ferdinand I. konfiskací tre-

stati pány súastnné ve stavovském odporu proti nmu. Z nich

pední pan Diviš Slavata z Chlumu postoupiti musil králi

panství ernokostelecké, i což s tím spojeno bylo, zápisné zboží

kláštera sv. Prokopa a hradu Tehova. Tak dostala se ke ko-

moe královské ástka duchovních statk: msteko Sázava

s podacím kostelním, Pyskocely, Vlkanice, Radvanice, Pí-

vlaky, Bunín, Vodrady, Budy pod klášterem, (Mostice)." I ne-

meškaK správcové osielého kostela sv. Víta v Praze, admini-

strátor a lenové metropolitní kapitoly, dožadovati se toho

u krále, aby za píhodné chvíle pamatováno bylo na zvelebení

1) List krále Vladislava n. ze dne 6. dubna r. 1501, v Kalouskov

Archivu eském
j
X. str. 413 n.

2) Desky zemské; kvatern 2. H. 8.

3) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop: str. 41.

*) Tieftrunk : Odpor stav eskýcb proti Ferdinandovi I.
;
str. 293. Msto

Mostice teme jinde Mstišovice. Památky archaeologické ;
X. si. 458.
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kláštera sv. Prokopa. R. 1547 blaho pejíce panovníkovi, že

povedlo se mu ukrotiti v zemi stavy odpoiló, psali mu mimo

jiné: Statky ke sv. Prokopu náležité, které ješt nejsou v d-
dictví prodány, i s Kostelcem nad ernými lesy, prosíme, aby
klášteru sázavskému potomn navráceny byly.^) Bohužel ne-

došel pímluvný hlas ten vyslyšení.

Nepatrné dchody byly toho píinou, že poet bratí

eholních zstával velice zúžen, a pro nedostatek jich ocitoval

se klášter nejednou na pokrají zániku. 2) Y tísni takové vy-

pomáhaly ostatní kláštery benediktin, jenže pomoc od nich

poskytovaná bývala chatrné jakosti. Asi r. 1550 posláno jest

na Sázavu nkolik bratí z kláštera bevnovského. Dne 15. ervna
roku 1551 dopisoval probošt bevnovský Jan z Chotova opatu
svému Matjovi v Broumov, jenž zastával úad visitátora be-

nediktinského ádu v Cechách, že by s prospchem bylo klá-

štera sv. Prokopa, kdyby správce tamjší Josef zízen byl za

ádného opata* ^) Zdali k tomu došlo, povdti neumíme. Ná-

stupcem Josefovým pipomíná se knz Matj Kožka z Ry-
narce, lovk stavu rytíského, veselý a šprýmovný, který
k žádosti pana Viléma z Rožmberka opustil roku 1559 klášter

sázavský a pestoupil do ádu augustiniánv; i uinn jest pro-

boštem kláštera v Borovanech. ^) Nkteí spisovatelé jmenují

potom opata sázavského Petra II., dodávajíce o nm, že byl
editelem kláštera píkladným, a zemel v pokroilém veku

r. 1560.^) Také následující opat Václav 11. vedl si z poátku
dosti rozšafn. Ale osedv v úad, vykraoval z mezí sluš-

nosti. Když žaloby na nj vznášené se množily, napomínal jej

arcibiskup pražský Antonín z Mohelnice (r. 1661— 1580), aby

pamtliv byl své hodnosti a stavu. Konen pro tvrdošíjnost

odal mu r. 1565 správu kláštera. 6) Visitátor ádu, opat bev-

1) Pšina: Phosphorus septicornis ;
str. 316.

2) Ziegelbauer : Epitome hist. monast. brzevnoviensis ; str. 202: „Circa

a. 1550 boc monasterÍTiin (s. Prokopli) iniuria temporum et bellorum proxime
ab extrema rniua abfuit."

2) List probošta Jana z Chotova v arcbivn kláštera bevnovského : „Mo-

nasterium s. Procopii promine presbytero Josepho est provisum, si a Vestra

reverendissima Dominatione installatus esset, id mihi . . . pergratum foret."

*) Tadra: Borovany, klášter kanovník ehole sv. Augustina; v Blaho-

vstu, 1890; str. 87.

5) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 41.

6) Borový: Martin Medek, arcibiskup pražský; str. 158.

Bx.lKrásl: Sv. Prokop. 17
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novský Jan z Choova zídil Sázavským jiného opata, Adama
Polydora (r. 1565—1568), mnicha broumovského. Za ordina-

riátní potvrzeni jeho požádal pak listem ze dne 4. prosince

r. 1665. ^) Opatu Adamovi svdi pamtí klášterní, že dstojným
chováním napravil pohoršení, jež pedchdce jeho byl zp-
sobil. Pohíchu zemel již dne 30. dubna r. 1568. ^) Na podzim
r. 1569 pikroil visitátor ádu k volb nového opata k sv.

Prokopu. Shromáždiv mnichy své v kláštee broumovském,
obral z nich Martina Gralla (Kohouta) za nástupce Polydo-
rova. O volb té podána jest zpráva arcibiskupskému úadu
v Praze dne 16. íjna r. 1569, zárove s prosbou, aby nový

opat v hodnosti byl potvrzen. ^) Než Martin Gallus (r. 1569—1585J

nerovnal se pedchdci svému v ušlechtilosti mravv, ba za-

vdával podnt k astjším stížnostem. Arcibiskup Antonín musil

slyšeti, že opat Martin jest muž svtského smýšlení, jenž ani

rouchem eholním se nepiodívá ani tonsury pílen není. ^)

Vážné domluvy zpsobily v tom nápravu, tak že Martin se-

trvati mohl v úad svém až do smrti (f dne 19. ervna

r.l585). Po té zvolen byl Ondej z Tomáškovic(r. 1585-1597)

pedstaveným bratí v kláštee sázavském.

Onu ástku klášterních statk, za niž pimlouváno se

r. 1547. u krále Ferdinanda I., aby navrátil ji ke sv. Prokopu,

postoupil syn jeho císa Maximilián 11. panu Ferdinandovi
Švihovskému z Risenberka r. 1569. ^) Ten pijímaje statek,

musil reversem se zavázati, že odvádti bude ke klášteru platy.

1) List ojjata Jana z Chotova ze dne 4. prosince r. 1565, v Dodatku.

2) Nekrologium beynoviense.

3) List opata Jana z Chotova ze dne 16. íjna r. 1569, v Dodatku.

*) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 42. Týž spisovatel dokládá,
že pi volb Martina Galia nadešly takové nesprávnosti, že arcibiskup ne-

moM jinak než odíci jí svého schválení; naež prý hned r. 1569 zízen jest
mnichm sázavským opat jiný, Jan píjmím Berdan, který ídil klášter až

do r. 1597. Z pvodních listin, jež ped rukama máme, na jevo jde, že Martin
Gallus setrval v opatství až do smrti. E. 1573 žaloval na nj u pana arci-

biskupa krmá Václav Knotek ve píin jakéhosi' dluhu, a opat hájil se

listem ze Sázavy poslaným dne 30. ervna t. r. V rukopisné knize kláštera

bevnovského z r. 1556 poznamenáno pak úmrtí Martinovo takto : „Anno 1585
dle 19. Junii mortuus est dominus Martinus Gallus, abbas ad s. Procopium,
cui sucessit Andreas de Thomascowicz a Sua gratia domino Martino abbate
monasterii braunensis impositus."

5) Srvn. List císae Rudolfa n. ze dne 24. kvtna r. 1591, v publikaci

„Snmy zemské;" Vil. str. 572.
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jež prve komora královská dávala na vychování opata
a bratí u sv. Prokopa. Celkem pak smluveno, že opat pijme
od neko ron 26 kop grošv, to jest 13 kop o sv. Jií a to-

likéž o sv. Havle, 13 sud piva z panského pivovaru a 40 sáh
diví. 1) Ale s platy iníval pan Ferdinand prtahy nesnesitelné.

Opat Martin Galiu s chtl r. 1584 žalovati na nj u císae, že

povinných plat v as neodvedl. Na odvrácení toho utekl se

Švihovský k dkanovi kostela sv. Yíta panu Petrovi z Lindy,

prose za pímluvu u opata, aby posekal mu aspo do sv.

Havla nejprv píštího, že hotov jest bu vše neb aspo ástku
dluhu splatiti. Dvr, jejž od kláštera v zástavu dostal, byl

prý všecek zpuštný, tak že pan Svihovský velikým nákladem

tém znovu jej stavti musil. 2)

Také s nástupcem Martinovým míval pan Ferdinand

Svihovský nedobrou vli, ba zjevné nepátelství. Roku 1587

žaloval na nj opat panu arcibiskupovi, že nedává plat ke

klášteru náležitých, nechce opraviti stech na kaplích a am-

bitech, odvádí a sob pivlastuje vodu ze studánek do fary

(opatského píbytku) tekoucí, že dal vylámati cihly, skla, olo-

vné pruty a dvoje železné dvée z poboeného kláštera, že

dopouští farái svému v Sázav, aby zlehoval ády katolické

církve, a jiné více. Když arcibiskup Martin Medek oznámil

obsah stížného spisu panu Svihovskému, došla odpov, jež

odkrývá nám trudný stav tehdejší kláštera sv. Prokopa.
Pan Ferdinand znal se tém ke všemu, co opat byl pednesl ;

pi tom však pouštje uzdu stranické jízlivosti (bylt pan Fer-

dinand utrakvistou), zastával jednání své zvláštními dvody.
Platy prý ke klášteru dával a dává, toliko nco málo „za

jistými píinami" sob zstavuje; stech opraviti nechce, ježto
není povinen a tesaství se neuil

;
voda ze studánek náleží

k zámku jeho; z poboeného kláštera odnáší vci, aby zlodji
se jich nezmocnili; o kališnickém farái v Sázav vysvduje,
že „poádky církevní, ceremonie, posty a svátkv svcení lépe.

nežli pan opat zachovává." V další pak odpovdi viní opata
z opilství, klevet, rznic, vzdoru a nevdku, že maje od zámku
nkteré kusy ddin, rybníky a štpnici, z dobré vle pana
Svihovského sob propjeny, ješt žalovati na nj se opovážil.

1) Blahovst, 1888; str. 393.

2) List pana Ferdinanda Šyihovského k Petrovi z Lindy ze dne 9. záí
1*. 1584, v arcibiskupském archivu v Praze.
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Na konec oznamuje pan Ferdinand, že pi práv svtském toho'

vyhledá, aby opatovi panské pozemky byly odaty, i) O dalším,

prbhu neblahých spor mezi zápisným pánem kláštera sv. Pro-

kopa a opatem Ondejem z Tomáškovic nedostává se zpráv.

E-. 1588 zbaven jest klášter nejznamenitjšího pokladu svého,,

tlesných ostatk svtce, který monastýr zakládal a po kano-

nisaci, jež dala se r. 1204, až do válek husitských vroucn
ctn byl ode všech Cech, i shromažoval zástupy zbožnéha

lidu pi hrob svém v opatském kostele Panny Marie a sv-

Jana Ktitele na Sázav. Uvedeme strun, kterak došlo k pe-
nesení tla jeho do Prahy. Arciknžna Alžbta, vdova po králi

francouzském Karlu IX. (f r. 1574), meškajíc pi dvoe bratra

svého císae Rudolfa 11., ujala se ohnm zpustošeného chrámu:

Všech svatých na hrad pražském (pohoelt r. 1541) a dala.

r. 1580 pestavti jej velmi nákladn. 2) Aby pak zveleben byl

obnovený kostel a poklady svými rovnati se mohl sousednímu,

velechrámu sv. Víta a basilice sv. Jií, pomyslila na to zbožná

paní zjednati mu ostatky jednoho ze slavných sv. patron,

eských, "{ehož hrob píinou náboženských pevrat v zemi

hrub osiel. ^) Za pímluvou císae Rudolfa II. projevil arci-

biskup Martin Medek ochotu vyzdvihnouti tlo sv. Prokopa,
a do Prahyje penésti, kdež by dobí Cechové spíše mli píležitost
sv. ddice zemského uctívati ajemu vdnost svou za minulá do-

brodiní horliv osvdovati. R. 1588 odkryt byl tedy posvátný
hrob a ostatky sv. Prokopa peneseny jsou do Prahy.
Dalo se to slavným prvodem v nedli šestou po veliko-

noci dne 29. kvtna. Arcibiskup Martin pijal vzácný klenot,

v hluném processí, jehož úastnili se kanovníci chrámu sv.-

Víta, nesouce posvátné ostatky; za nimi kráel císa Rudolf II.

s etným komonstvem a mimo to veliké množství duchovenstva,

i panstva, jakož i zástupy vícího lidu. Tlo svtcovo uloženo

v novém hrob uprosted knžského choru kostela Všech svatých,

na hrad pražském. Nad ním pak vzdlána jest archa malo-

vaná. ^} Od té doby nov množila se úcta a sláva sv. Pro^

kopa po veškeré zemi eské.

1) List pana Ferdinanda Švihovského k arcibiskupu Martinovi ze dn&

17. srpna r. 1587, v Dodatku.

2) Srvn. Nápis v kostele Všech svatých na hrad Pražském asi z roku.

1598, v Dodatku.

^) Pamti Mikuláše Daického z Heslová, ve vydání Rezkov ;
I. str. 175

^} Beckovského Poselkyn starých píbh eských, ve vydání Rezkov ;

n. 1. str. 356 n. Den peneseni ostatk sv. Prokopa do Prahy udává se rzná
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Po smrti pana Ferdinanda Svihovského vyvadil cisa

Rudolf II. statek kláštera sv. Prokopa, tak že pešel zase ke

komoe eské a ízen byl hejtmanem panství podbrad-
ského. Y letech 1597—1603 zastával líad hejtmanský Jan
starší Habartický z Habartic, jak z list jeho vidno, mnž
církevn smýšlející a duchovních poteb lidu velmi dbalý.
Y msteku Sázav r. 1598 nebylo faráe. Yšak také mnozí
z osadník tamjších nestáli o ádného knze, ježto tajn pi-
sluhoval jim predikant, který ped tím u nich slovo boží

kázal; naež když vrchnost trpti jej nechtla, na panství
ernokosteleckém pijetí došel. Pan hejtman dopsal tedy
k úadu arcibiskupskému do Prahy, žádaje za osazení osielého

kostela. Arcibiskup Zbynk Berka z Dube (r. 1592—1606) po-
ruil odepsati mu takto: „Strany faráe v msteku Sázav,
ke klášteru sv. Prokopa náležející, jinae nesmýšlíme, ponvadž
tam opat na kláštee jest a kaplana snad má, že on to opa-
titi nepomine, aby ti lidé poddaní J. M. O. v služebnostech

církevních žádného zkrácení netrpli." Spokojiv se tím, psal

potom pan hejtman Habartický o Sázav takto : „Lida velmi

chudý, však hrub rozpustilý jest, a nechtí pestati (choditi)

za tím, kterýž se knzem jmenuje, který prve v Sázav byl
a protože jim pochlebuje, dítkám malým svátostí velebnou

slouží proti boží i Y. Kn. M. zapovdí, lid rozptyluje, a zdr-

žuje se tu nkde míli od Sázavy na gruntech J. M. pána
z Smiic." I žádal hejtman, aby opatovi kaplan byl konfir-

mován, „aby lidem pod obojí zpsobou sloužil a jiné ády
kesanské vykonával; . . . nebo ten lid neposlušný velmi na

svých svdomích hyne." i)

sic, ale jisto jest, že to byla nedle šestá po velikonoci r. 1588, jež pipadla
ke dni 29. kvtna. Souasnou zprávu máme v list arcibiskupa Martina Medka
k hejtmanovi oseckého panství ze due 22. kvtna r. 15S8, kdež dí se : „Traus-

lation des heiligen Korpers s. Procopii auf zukiinftigen Sonntag Exaudi zu

verrichten." Srovn. Borový: Martin Medek, arcibiskup pražský; str. 159. Týž
den, 29. kvtna, udává i mladší nápis v kostele Všech . svatých (asi z r. 1598),

jenže pi znamenání roku stal se patrný omyl. Písa napsal 1585 místo 1588.

Dne 29. kvtna r. 1585 byla steda prosebných dn. Balbín a Beckovský pi-

vádjí den 28. kvtna r. 1588, mluvíce o nedli, avšak ke dni 28. kvtna r.

1588 pipadala sobota ped šestou nedlí povelikononí. Toho dne asi vyšel

prvod se svatým tlem z kláštera sázavského.

^) Sbírka dopis v arcibiskupském archivu „Emanata 156á—1599."
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Na konec oznamuje pan Ferdinand, že pi práv svtském tolio

vyliledá, aby opatovi panské pozemky byly odaty, i) O dalším

prbliii neblabýoli spor mezi zápisným pánem kláštera sv. Pro-

kopa a opatem Ondejem z Tomáškovic nedostává se zpráv.

R. 1588 zbaven jest klášter nejznamenitjšího pokladu svého,,

tlesných ostatk svtce, který monastýr zakládal a po kano-

nisaci, jež dala se r. 1204, až do válek husitských vroucn
ctn byl ode všech Cech, i shromažoval zástupy zbožného-

lidu pi hrob svém v opatském kostele Panny Marie a sv..

Jana Ktitele na Sázav. Uvedeme strun, kterak došlo k pe-
nesení tla jeho do Prahy. Arciknžna Alžbta, vdova po králi

francouzském Karlu IX. (f r, 1574), meškajíc pi dvoe bratra

svého císae Rudolfa II., ujala se ohnm zpustošeného chrámu
Všech svatých na hrad pražském (pohoelt r. 1541) a dala.

r. 1580 pestavti jej velmi nákladn. 2) Aby pak zveleben byl

obnovený kostel a poklady, svými rovnati se mohl sousednímu.

velechrámu sv. Yíta a basilice sv. Jií, pomyslila na to zbožná

paní zjednati mu ostatky jednoho ze slavných sv. patron:

eských, jehož hrob píinou náboženských pevrat v zemi

hrub osiel. ^) Za pímluvou císae Rudolfa II. projevil arci-

biskup Martin Medek ochotu vyzdvihnouti tlo sv. Prokopa,
a do Prahyje penésti, kdež by dobí Cechové spíše mli píležitost:

sv. ddice zemského uctívati ajemu vdnost svou za minulá do-

brodiní horliv osvdovati. E.. 1588 odkryt byl tedy posvátný
hrob a ostatky sv. Prokopa peneseny jsou do Prahy.
Dalo se to slavným prvodem v nedli šestou po veliko-

noci dne 29. kvtna. Arcibiskup Martin pijal vzácný klenot;

v hluném processí, jehož úastnili se kanovníci chrámu sv..

Víta, nesouce posvátné ostatky; za nimi kráel císa Rudolf 11.

s etným komonstvem a mimo to veliké množství duchovenstva,

i panstva, jakož i zástupy vícího lidu. Tlo svtcovo uloženo

v novém hrob uprosted knžského choru kostela Všech svatých,

na hrad pražském. Nad ním pak vzdlána jest archa malo-

vaná. ^) Od té doby nov množila se úcta a sláva sv. Pro-

kopa po veškeré zemi eské.

^) List pana Ferdinanda Svihovského k arcibiskupu Martinovi ze dne-

17. srpna r. 1587, v Dodatku.

2) Srvn. Nápis v kostele Všech svatých na hrad Pražském asi z roku,

1598, v Dodatku.

3) Pamti Mikuláše Dacického z Heslová, ve vydáníRezkov ;
I. str. 175
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Po smrti pana Ferdiiiandp„ Svihovského vyvadil císa

Eudolf II. statek kláštera sv. Prokopa, tak že pešel zase ke

komoe eské a ízen byl hejtmanem panství podbrad-
ského. Vletech 1697—1603 zastával úad hejtmanský Jan
starší Habartický z Habartic, jak z list jeho vidno, muž
církevn smýšlející a duchovních poteb lidu velmi dbalý.
V msteku Sázav r. 1598 nebylo faráe. Však také mnozí

z osadník tamjších nestáli o ádného knze, ježto tajn pi-
sluhoval jim predikant, který ped tím u nich slovo boží

kázal; naež když vrchnost trpti jej nechtla, na panství
ernokosteleckém pijetí došel. Pan hejtman dopsal tedy
k úadu arcibiskupskému do Prahy, žádaje za osazení osielého

kostela. Arcibiskup Zbynk Berka z Dube (r. 1592—1606) po-
ruil odepsati mu takto: „Strany faráe v msteku Sázav,
ke klášteru sv. Prokopa náležející, jinae nesmýšlíme, ponvadž
tam opat na kláštee jest a kaplana snad má, že on to opa-
titi nepomine, aby ti lidé poddaní J. M. O. v služebnostech

církevních žádného zkráceni netrpli." Spokojiv se tím, psal

potom pan hejtman Habartický o Sázav takto : „Lida velmi

chudý, však hrub rozpustilý jest, a nechtí pestati (choditi)

za tím, kterýž se knzem jmenuje, který prve v Sázav byl
a protože jim pochlebuje, dítkám malým svátostí velebnou

slouží proti boží i V. Kn. M. zapovdí, lid rozptyluje, a zdr-

žuje se tu nkde míli od Sázavy na gruntech J. M. pána
z Smiic." I žádal hejtman, aby opatovi kaplan byl konfir-

mován, „aby lidem pod obojí zpsobou sloužil a jiné ády
kesanské vykonával; . . . nebo ten lid neposlušný velmi na

svých svdomích hyne." i)

sic, ale jisto jest, že to byla nedle šestá po velikonoci r. 1588, jež pipadla
ke dni 29. kvtna. Souasnou zprávu máme v list arcibiskupa Martina Medka
k hejtmanovi oseckého panství ze due 22. kvtna r. 15S8, kdež dí se:„Trans-
lation des heiligen Kíjrpers s. Procopii auf zukiinftigen Sonntag Exaudi zu

verrichten." Srovn. Borový: Martin Medek, arcibiskup pražský; str. 159. Týž

den, 29. kvtna, udává i mladší nápis v kostele Všech . svatých (asi z r. 1598),

jenže pi znamenání roku stal se patrný omyl. Písa napsal 1585 místo 1588.

Dne 29. kvtna r. 1585 byla steda prosebných dn. Balbín a Bekovský pi-

vádjí den 28. kvtna r. 1588, mluvíce o nedli, avšak ke dni 28. kvtna r.

1588 pipadala sobota ped šestou nedlí povelikononí. Toho dne asi vyšel

prvod se svatým tlem z kláštera sázavského.

^) Sbírka dopis v arcibiskupském archivu „Emanata 1564—1599."



262 Opat Stanislav Thomanides.

Opat Ondej z Tomáškovic setrval v kláštee sázavském

až dokonce roku J596. Potom,, nevíme v jakých okolnostech,

dm sv. Prokopa opustil. Visitátor ádu, opat broumovský
Martin II. (roku 1575—1602;, dotazoval se po nm v kláštee

bevnovském ;
naež za odpov dáno, že vedle doslechu pijat

jest bývalý opat Ondej do kláštera kladrubského. ^) Z poru-

eni arcibiskupa Zbyka dosadil opat kladrubský Vít Hyffcl

mnicha Stanislava Thomanida z kláštera kladrubského na

opatství u sv. Prokopa. 2) Stalo se to trvám v dob, kdy ne-

hodnému opatu broumovskému Martinovi II. bylo zbraováno,

aby nekonal úad visitátora. Opat Stanislav staral se svdo-

mit o zvelebení kláštera. Svým nákladem opatil novou stechu

nad velkým kostelem, nad ambity a kaplí, ve které tenkráte

konávala se mše svatá. E.. 1601 visitovaliklášter sázavský

zástupci pana arcibiskupa: probošt u sv. Vita na hrad

pražském Jií Perthold Pontán z Breitenberku a dkan téhož

kostela Martin Pfeifer; i pesvdili se o veliké chudob klá-

štera, v nmž mimo opata dva bratí toliko pebývali. Listem

svým ze dne 2 1 . ledna r. 1602 prosil opat Stanislav pana arci-

biskupa za pispní, aby dostalo se klášteru náhrady za dva

graduály a dva antifonáe, které opat kladrubský Vít pro

svj kostel ze Sázavy byl vypjil. Za peníze tak získané vy-

platiti chtl Thomanides dvr klášterní ve Skvrnjov, jejž

tenkráte v držení ml pan Mikuláš Krabice. ^) Píbhy tuto

vypravené tušiti nám dávají, s jakými obtížemi zápasiti bylo

tm, kdož pes všechnu nepíze doby snažili se zachovati

klášter sv. Prokopa ped úplnou zkázou.

.1) List Jana z Nisy, pevora v Bevnov, k opatu Martinovi II. ze dne

22. února r. 1598; v archivu kláštera bevnovského.

2) Proti zprávám našim, jež z pvodnícli listin jsme vážili, vypravuje

Bienenberg toto: Opat Ondej z Tomáškovic zemel r. 1600. Po smrti jeho
zvolen byl vlivem nkterých dvoan dkan Krumlovský Jií Hlouška
opatem na Sázav, pijav k tomu konci na rychlo eholi sv. Benedikta; než

po dvou letech již se životem se rozlouil. Nástupce jeho Stanislav Thoma-
nides úastnil se volby opata broumovského Volfganga Zelendra z Prošovic

dne 20. zái r. 1602. Družinu bratí v kláštee sv. Prokopa ídil toliko tyi
léta. Když pak zekl se hodnosti opatské, ustanoven jest zatím správcem
kláštera Šimon Chlodomastaeus, mnich bevnovský. Sazawa oder s. Prokop;
str. 44 n.

2) List opata Stanislava k arcibiskupu Zbykovi ze dne 21. ledna r.

1602, v arcibisk. archivu pražském.
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Nk ly r. 1606 vzdal se Stanislav Tliomailides opatskélio

úadu na Sázav 1) a ml nástupcem Jiího Štýrskélio. Nový
správce kláštera vyžádal si od probošta Jiíiio Pertholda Fon-

tána konfirmaci k fae sv. Martina v msteku Sázav a do-

voleni, aby osadníkm tamjšim podávati sml velebnou svátost

pod obojí zpsobou. Když obyvatelé sázavští r. 1609 chtli

zjednati sob protestantského kazatele, prosil opat Štýrský arci-

biskupa Karla svobodného pána z Lamberka (r. 1606—1612),

aby obnovil jemu potvrzení k fae sv. Martina, jakož i dtklivó

pipsání uinil k purkrabímu na Sázav, jenž lidem poddaným
nebránil v sektáství. ^) S psobením Jiího Štýrského nebyl

spokojen visitátor ádu, opat broumovský Yolfgang Zelender

(r. 1602—1619). Nastoupiv tedy proti nmu, zbavil jej úadu
a ustanovil mnichm jiného správce, knze Michala Bílin-

skóho z kláštera broumovského. Po smrti Michalov (f dne

28. listopadu r. 1617) vypraven jest na Sázavu probošt kláštera

bevnovského Simon Chlodomastaeus, aby ujal se svršk po ze-

melém. Proti opatu Jiímu Štýrskému, k nmuž té doby mni-

chové opt i-e piznali, povstal zase visitátor ádu Volfgang

Zelender, ježto prý Štýrský, muž nedostateného ducha, ne-

prospl by ani kázni ani dchodm sázavského kláštera. A když

opat ustoupiti nehodlal, vzuesena jest žaloba k císai Matiášovi

r. 1618, Ten pak poruil vyízení sporu arcibiskupu Janu Lo-

heliovi (r. 1612—1622), jenž zastaviv úad Jiímu Štýrskému,

správcem kláštera potvrdil mnicha sázavského Jiího Pa-

vlína.^,; Odstrený opat pebýval na Sázav až do r. 1624, kdy
v msíci íjnu stal se obtí loupežných vrah. Zakuklení zbiij-

níci vnikli noního asu do kláštera a usmrtivše opata, pobrali

peníze a klenoty kostelní.^)

Ke klášteru sv. Prokopa náležel dvr ve Skvrnjov,
z nhož vycházelo úroku 4 kopy groš, 3 slepice a dv kopy

vajec. 5) Opat Ondej zTomáškovic prodal dvr skvrjovský

^) Úmrtí Stanislava Thomanida poznamenáno jest v nekrologiu bxev-

novském ke dni 5. ledna r. 1610.

2) List opata Jiího Štýrského k arcibiskupu Karlovi z msíce duhna

r. 1609; v arcibisk. archivu.

^) Bienenberg : Sazawa oder s. Prokop ; str. M n.

^) Pamti Mikuláše Daického z Heslová, ve vydání Kezkov ;
I. str. 302^

&) Blahovst, 1888; str. 393.
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Opat Ondej z Tomáškovic setrval v kláštee sázavském

až dokonce roku J596. Potom,, nevíme v jakých okolnostech,

dm sv. Prokopa opustil. Visitátor ádu, opat broumovský
Martin II. (roku 1575—1602j, dotazoval se po nm v kláštee

bevnovském ;
naež za odpov dáno, že vedle doslechu pijat

jest bývalý opat Ondej do kláštera kladrubského, i) Z poru-

eni arcibiskupa Zbyka dosadil opat kladrubský Vít Hyftl

mnicha Stanislava Thomanida z kláštera kladrubského na

opatství u sv. Prokopa. 2) Stalo se to trvám v dob, kdy ne-

h',dnému opatu broumovskému Martinovi II. bylo zbraováno,

aby nekonal úad visitátora. Opat Stanislav staral se svdo-

mit o zvelebení kláštera. Svým nákladem opatil novou stechu

nad velkým kostelem, nad ambity a kapli, ve které tenkráte

konávala se mše svatá. E.. 1601 visito váli klášter sázavský

zástupci pana arcibiskupa: probošt u sv. Yíta na hrad

pražském Jií Perthold Pontán z Breitenberku a dkan téhož

kostela Martin Pfeifer; i pesvdili se o veliké chudob klá-

štera, v nmž mimo opata dva bratí toliko pebývali. Listem

svým ze dne 2 1 . ledna r. 1602 prosil opat Stanislav pana arci-

biskupa za pispni, aby dostalo se klášteru náhrady za dva

graduály a dva antifonáe, které opat kladrubský Yit pro

svj kostel ze Sázavy byl vypjil. Za peníze tak získané vy-

platiti chtl Thomanides dvr klášterní ve Skvrnjov, jejž

tenkráte v držení ml pan Mikuláš Krabice. ^) Píbhy tuto

vypravené tušiti nám dávají, s jakými obtížemi zápasiti bylo

tm, kdož pes všechnu nepíze doby snažili se zachovati

klášter sv. Prokopa ped úplnou zkázou.

.1) List Jana z !Nisy, pevora v Bevnov, k opatu Martinovi II. ze dne

22. února r. 1598; v arcliivu kláštera bevnovského.

^) Proti zprávám našim, jež z pvodních listin jsme vážili, vypravuje

Bienenberg toto: Opat Ondej z Tomáškovic zemel r. 1600. Po smrti jebo

zvolen byl vlivem nkterj^cb dvoan dkan Krumlovský Jií Hlouška
opatem na Sázav, pijav k tomu konci na rycblo eholi sv. Benedikta; než

po dvou letech již se životem se rozlouil. Nástupce jeho Stanislav Thoma-
nides úastnil se volby opata broumovského Volfganga Zelendra z Prošovic

dne 20. záí r. 1602. Družinu bratí v kláštee sv. Prokopa ídil toliko tyi
léta. Když pak zekl se hodnosti opatské, ustanoven jest zatím správcem
kláštera Simon Chlodomastaeus, mnich bevnovský. Sazawa oder s. Prokop;
str. 44 n.

3) List opata Stanislava k arcibiskupu Zbykovi ze dne 21. ledna r,

1602, v arcibisk. archivu pražském.
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Nk ly r. 1606 vzdal se Stanislav Thomanides opatskólio
úadu na Sázav 1) a mel nástupcem Jiího Štýrskélio. Nový
správce kláštera vyžádal si od probošta Jiího Pertholda Pou-

tána konfirmaci k fae sv. Martina v msteku Sázav a do-

volení, aby osadníkm tamjším podávati sml velebnou svátosí

pod obojí zpsobou. Když obyvatelé sázavští r. 1609 chtli

zjednati sob protestantského kazatele, prosil opat Štýrský arci-

biskupa Karla svobodného pána z Lamberka (r. 1606—1612),

aby obnovil jemu potvrzení k fae sv. Martina, jakož i dtklivó

pipsání uinil k purkrabímu na Sázav, jenž lidem poddaným
nebránil v sektáství. ^) S psobením Jiího Štýrského nebyl

spokojen visitátor ádu, opat broumovský Yolfgang Zelender

(r. 1602—1619). Nastoupiv tedy proti nmu, zbavil jej úadu
a ustanovil mnichm jiného správce, knze Michala Bílin -

ského z kláštera broumovského. Po smrti Michalov (f dne

28. listopadu r. 1617) vypraven jest na Sázavu probošt kláštera

bevnovského Simon Chlodomastaeus, aby ujal se svršk po ze-

melém. Proti opatu Jiímu Štýrskému, k nmuž té doby mni-

chové opt i-e piznali, povstal zase visitátor ádu Volfgang

Zelender, ježto prý Štýrský, muž nedostateného ducha, ne-

prospl by ani kázni ani dchodm sázavského kláštera. A když

opat ustoupiti nehodlal, vzuesena jest žaloba k císai Matiášovi

r. 1618. Ten pak poruil vyízení sporu arcibiskupu Janu Lo-

heliovi (r. 1612—1622), jenž zastaviv úad Jiímu Štýrskému,

správcem kláštera potvrdil mnicha sázavského Jiího Pa-
vlína.^,; Odstrený opat pebýval na Sázav až do r. 1624, kdy
v msíci íjnu stal se obtí loupežných vrah. Zakuklení zbj-
nici vnikli noního asu do kláštera a usmrtivše opata, pobrali

peníze a klenoty kostelní.^)

Ke klášteru sv. Prokopa náležel dvr ve Skvrnjov,
z nhož vycházelo úroku 4 kopy groš, 3 slepice a dv kopy

vajec. ^) Opat Ondej z Tomáškovic prodal dvr skvrhjovský

^) Úmrtí Stanislava Thomanida poznamenáno jest v nekrologiu bev-

novském ke dni 5. ledna r, 1610.

2) List opata Jiího Štýrského k arcibiskupu Karlovi z msíce dubna

r. 1609; v arcibisk. archivu.

2) Bienenberg : Sazawa oder s. Prokop ; str. 44 n.

*) Pamti Mikuláše Daického z Heslová, ve vydání Rezkov ;
I. str. 302.

5) Blahovst, 1888; str. 393.
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za summu 700 kop groš míšeských. Ale pi trhu nedalo se

asi vše podle práva, nebo nástupce Ondejv Stanislav do-

žádav se královských komisa, získal dvr opt klášteru. Nic-

mén ani potom nebylo lze uchovati poslední tém nehybný
majetek kláštera. Správce Jií Pavlín prodal konen dvr
skvrnjovský r. 1620. i)

O staveních kláštera a opatského kostela na Sázav

ped válkou SOletou máme zprávy velmi kormutlivé. Když po-

stupován byl statek klášterní panu Ferdinandovi Svihovskému
z Risenberka r. 1569, spatoval se klášter zboený, okna byla

vylámána, železo, olovo odneseno. Po smrti opata Martina Gralla

r. 1585 dokrádali zlodji, což ješt tak kde se pidrželo, a dvoje
dvée železné odlomili, že se na mále držely. Císaští úedníci,
kteí v letech 1547—1569 spravovali panství klášterní, nešetili

nijak starobylých staveb, poroueli vybírati cihly a kameny
z poboených zdí a užívali jich k jiným potebám. Podobn
vedl si také pan Ferdinand Svihovský. Opat zstával ve fae,
to jest ve stavení mimo klášter, tuším na západ od kostela sto-

jícím. Nedostatkem ádného krytu doznával chrám i ostatní

budovy (ambity) nejvtších škod. Tomu odpomohl ponkud
opat Stanislav Thomanides, dav r. 1602 novým šindelem pi-

kryti budovy ohrožené. Za svatyni sloužila mnichm kaple
Panny Marie na ližní stran opatského chrámu podle presby-
tée a sakristie. Y ní vyzdvižen byl oltá sv. Barbory. Do

kaple i sakristie vstupovalo se dvemi pímo z kláštera.

O poteby bohoslužebné peovali opati, jakjim pi skrovných
dchodech kláštera možno bylo. Uprosted 16. století slity jsou
dva zvony pro kostel Panny Marie a sv. Jana Ktitele.

Menší z nich „Hedvikou" zvaný ml nápis: „Anno Domini

1546 ista campana fusa est ad laudem Dei omnipotentis per
me Stanislaum Vetero-Pragae." Druhý vtší zvon opaten
byl nápisem : „Yox mea, vox vitae. Vos voco, ad sacra venite 1

"Thomas Jerusch gos mích 1550."

1; Bieneuberg: Sazawa oder s. Prokop; str. M nn.
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Hlava desátá.

Bržitelé kláštemílio zboží sázarského r letech 1437—1G37

Když po pijetí Zikmunda za krále veškeren ád zemský
byl obnoven, pospíšili sob ti, kdož ucbvátili statky církevní

za pedešlé války, dožadovati se zápis královských., aby tak

v držení cizího majetku s pokojem mohli setrvati. Pokud zpra-

vují nás písemné pamti, rozdleny jsou r. 1437 statky kláštera

sv. Prokopa mezi tyto osoby: Jana Zajímae z Kunštatu, Bo-

huše Kostku z Postupic, Mikuláše Trku z Lípy, knze Be-

dicha ze Strážnice, Olfarta z Radimi, Zachae z Renec a Jana

Rakovnického. O držitelích, zápisného zboží sázavského pro-
mluvíme strun, prohlédajíce pedevším k tomu, jak prodlením
asu odcizovaly se statky klášteru, až konen klesla nadje,

aby k pvodnímu urení svému mohly se navrátiti.

Pan Jan Zajíma z Kunštatu byl vrným pívr-
žencem píbuzného svého Jiího z Podbrad, jemuž také po boku

stál pi vzetí mst pražských r. 1448, pi výprav proti kur-

firstu saskému Fridrichovi a jednání o pímí mezi stranami

v Cechách, jak smluveno ve Yildštein r. 1450. i) Pan Jiík,

správce a editel mst pražských, ustanovil jej purkrabím na

Vyšehrad (r. 1462), kdež zstala po nm trvalá památka, to

jest jim nov založené msto hory Vyšehradu. 2) Ješt r. 1476

pipomíná se pan Zajíma v úedním styku s Vyšehradem ;

naež r. 1479 jmenován jest jiný purkrabí tamjší enk z XIin-

šteina. Za morové nákazy v lét r. 1464 pebýval na Sázav
král Jií Podbradský, i vydal z kláštera sv. Prokopa list radám
všech ti mst pražských, aby zapovdly ševcm dlati „špicuov
u stevíc a škoen" a také žádnému svému nedopouštly „s špicí

choditi". 3)

^) Zápis na smlouvu vildšteinskou ze dne 11. ervna r. 1450: „My
všiclini díve psaní . . . máme v pímí nadepsané vstpiti . . . s klášterem

sv. Prokopa." Palackého ArcMv eský; n. str. 277.

2) Tomek : Djepis msta Prahy ;
YIII, str. 196.

3) List krále Jiího ze dne 2. záí r. 1464 „dán u sv. Prokopa v nedli

po sv. Jiljí léta božieho, etc. LXIV. pod signetem prstena našeho." Pala-

ckého Archiv eský; V. str. 290 n.
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Po Janu Zajímaovi z Kunštatu drželi statky klášterní

bratí Jan a Prokop téhož píjmí, nejspíše synové pán
Janovi. Král Yladislav 11. (1471

—
1616) dal jim list zápisný,

tak aby z tobo zboží kláštemíbo ani od král eskýcb ani od

jiného lovka do svých život nebyli splacováni. ^) Pi tom
však r. 1500 dovolil panu Prokopu Zajímaovi z Kunštatu za-

staviti nkterou ástku eeného zboží, 2) nevíme po-

híchu, kterou a komu. Listem královským ze dne 7. bezna
r. 1502 zapsány jsou klášterní statky zajímaské také ddicm
tehdejších držitel, bratí Jana a Prokopa z Kunštatu, a to tak,

že jen král eský nebo konvent kláštera sv. Prokopa k vlast-

nímu svému držení mohl je vyplatiti, nikoli však k zapsání
nebo zástav osobám jiným. ^)

Ddicem bratí byl pan Ludvík Zajíma z Kunštatu?

syn Janv. Za nho, když zhoubný mor zuil v mstech

pražských r. 1520, stalo se snesení na stavovském snmu v Be-

nešov, aby do msteka Sázavy u kláštera sv. Prokopa od-

sthovali se úedníci menších desk zemských i s knihami, tak

že by tam zápisy pedse jíti mohly.*)
Od pana Ludvíka Zajímae pešly zápisné statky klá-

štera v držení jiných rodin. Menší polovina zastavena jest
k panství hrádeckému (Hrádek komorní), jež r. 1616 bylo

majetkem povstného Albrechta Rendla z Ušavy, podko-
moího mst královských, a po smrti jeho r. 1622 tyem synm
pipadlo: Janovi, Albertovi, "Vilémovi a Mikulášovi,
bratím z Ušavy. Ti postoupili práva svého k nmu r. 1525

panu Jaroslavovi ze Sellenberka na Kosti, nejvyššímu
komorníku království eského. V zápise o tom pi deskách i-

nném pivedeny jsou zejména tyto vsi a dvory klášterní nkdy
zajímaské: Blokozly, Choratice, Samechov, Kivolaje
(z ástky). Rovná iz ástky), Chlum (dvr', Drletín (dvr),

Mrchojedy, Samopše, Teplá. 5) K tomu dílem z téhož dílem

1) Srovn. List krále Vladislava II. ze dne 7. bezna r. 1502, v Kalou-

skov Archiva eském; X. str. 419.

2) List krále Vladislava n. ze dne 11. ledna r. 1500, v Palackého Ar-

chivu eském; VI. str. 583.

3) List krále Vladislava IT. ze dne 7. bezna r. 1502, v Kalouskov

Archivu eském; X. str. 419.

*) Tomek: Djepis msta Prahy; X. str. 474.

5) Desky zemské; kvatern 6. F. 25.
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z jiného zápisu vime, že vládl pan Jaroslav z ddinéiio zámku
svého Komorního Hrádku i následujícím zápisným statkm
kláštera sv. Prokopa: msteku Mnichovicím, Pibislavicim,

Skvmjovu (z ástky), Lesnici, Odivm, Dojeticím (z ástky),
Kozlm ( dvoru j, mlýnu Kakovu. Král Ferdinand I. (roku

1526— 1564) pipsal mu k pedešlým summám, ve kterých
zboží to duchovní zapsáno bylo, ješt dalších 2000 kop groš
eských. ^) Pan Jaroslav ze Sellenberka zemel na Komorním
Hrádku dne 14. bezna r. 1550.

Pozstalí synové a ddici: Petr, Sigmund, Jan, Jií
a Albrecht bratí nedílní ze Sellenberka prodali r. 1554

panství hrádecké panu Janovi z Yaldšteina, nejvyššímu
sudí království eského, ovšem jen v tom právu, jež sami

k nmu mli. 2) Nový držitel vyprosil si u krále Ferdinanda

list ze dne 20. kvtna r. 1558, kterým opt zvýšena jest zá-

pisná summa zboží klášterního o 1200 kop groš a rozmno-

ženo právo k drženi jeho „do dvou život bez výplaty." Za-

psaná ástka inila potom již 4526 kop 40 gr. eských. ^)

Zmínky zasluhuje, že ve druhé polovici 16. století dobýváno

bylo na panství hrádeckém stíbro z hor dolejších stimelických,
z nhož pan Yaldštein peníze razil. Vrchní strana mincí ped-
stavuje vypuklé poprsí a nápis: „Jan z Valdšteina a na Hrádku,"

spodní strana znak valdšteinský a další nápis: „nad Sázavou,

nejvyšší komorník království eského. Anno (15)65." *)

Po smrti pana Jana z Valdšteina (f dne 15. ervna roku

1576) ddil panství hrádecké syn jeho Adam z Valdšteina.

Majestátem svým ze dne 6. bezna r. 1603 pipsal mu císa

Rudolf n. 2000 kop míšeských na duchovních statcích aktomu

ješt jeden život pidal, tak aby po smrti pana Adama i nkdo
z budoucích jeho zápisné zboží kláštera sv. Prokopa mohl držeti.

Tím vzrostl zápis na 11051 kop 20 groš míšeských. 5) V ma-

jestáte císaov stalo se omylem, že pipsány jsou klášteru sá-

^) Srovn. Smlouvu o statky uinnou dne 9. kvtna r. 1667 mezi opa-
tem sázavským Danielem Udefonsem Nigriuem a hrabaty z Valdšteina na

Hrádku, v Dodatku.

2) Desky zemské; kvatern 51. A. 3.

^) Srvn. Smlouvu ze dne 9. kvtna r. 1667, v Dodatku.

^) Památky archaeolog. III. str. 261.

5) Srovn. Smlouvu ze dne 9. kvtna r. 1676, v Dodatku.
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zavskému také „dvr a ves Teboratice a tvrz pustá Trysko-

vice," které náležely sice k panství hrádeckému, ale od jinud
k nmu se dostaly než od kláštera sv, Prokopa.

Druký, vtší díl téhož „kláštera" pešel zástavou od

pana Ludvíka Zajímae z Kunštatu jednak na pana
Michala Slavatu z Chlumu a Košumberka na Cemém Ko-
stelci jednak na vládyku Prokopa Trmala z Tožic. Když
o užíváni statk vznikla rozepe mezi stranami, popsán jest

eený díl od komisa k tomu zízených r. 1528 asi takto:

Msteko Sázava s usedlými a platy, Pyskocely, Ylkan-

ice, Radvanice, Pí vlaky, Bunín, Vodrady, Vestec
s lidmi a platy, v B u dá c h pod klášterem usedlí s platy, B 1 a t c e

;

msteko Skalice (hor stíbrných), Ujezdec, Kruty horní, Pe-

stavlky, Kruty dolní, Doubraviany s lidmi a píslušenstvím.
První polovice statk práv jmenovaných s mstekem

Sázavou slula „klášterem sv. Prokopa" a zstala v zápisném
držení pana Michala Slavaty z Chlumu na Cernem Ko-

stelci (t r. 1534), jemuž pojištno na nich 1186 kop 20 groš
do výplaty, i) Jak se podobá pestavl pan Michal tvrz zají-

maskou pod klášterem tak, že zasluhovala potom jméno zámku.

Nemaje potomk, poruil odkazním listem ze dne 23. záí
r. 1533 „zámek a klášter sv. Prokopa" synovci svému Sla-

vatovi z Chlumu na Košumberce. ^
i

Po panu Slavatovi (f r. 1539) ddil syn jeho Diviš Sla-

vata z Chlumu. Ten nedlouho po nastoupení statk svých

pidal se veejn k jednot bratí eských, jejichž ueni na

panství košumberském i vkol již od mnohých let bylo roz-

šíeno a potom ješt více se tam rozmohlo. Úastniv se také

odporu stav zemských proti králi Ferdinandovi L r. 1547,

propadl v pokut panství kostelecké i klášter sv. Prokopa, jež

po bitv mhlberské králi musil postoupiti. Tak zápisný a za-

stavený statek kláštera sázavského stal se r. 1547 panstvím
královské komory eské. ^) Když postup jeho zapisován

byl do desk, pihodilo se asi nedopatením, že poteny jsou
ke klášteru sv. Prokopa také .vsi Mrzký, Žernovky, Lipská,

Vrbcany a Kunice » z ásti), které náležely sic k panství erno-

kosteleckému pana Diviše, nebývaly však zbožím kláštera sá-

^) Desky zemské; kvatern 2. H. 8.

2) Desky zemské; kvatern 3. B. 14.

^) Desky zemské; kvatern 46. K. 8.
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zavskélio. i) U kláštera pipomíná se zámek a dvr poplužniy
v msteku Sázav kostelní podací.

Pi komoe eské zstával klášter sv. Prokopa za 22 let.

y zámku tamjším daly se té doby nkteré stavební opravy.
Ješt r. 1569 dopisovala komora králi, že pokojík na stavb
zámecké v Sázav nove postavený nebude více nákladu vy-
hledávati než 13 kop eských. 2) Než brzy potom r. 1569 jed-
náno s panem Ferdinandem Svibovským z Risenberka
na Dobíši, aby postoupil císai Maximiliánovi II. (r. 1564—
1576) panství dobíšské, a když to uinil, zapsán mu za to

klášter sv. Prokopa.^)

Nový zápisný pán na Sázav chtl záhy polepšiti panství
svého se škodou kláštera. Na snmu zemském r. 1573 doprosO.
se totiž všech tí stav, aby vyžádali mu pímluvy budoucího

krále Rudolfa a arciknížete Arnošta u císae Maximiliána II.,

by „ten statek, klášter sv. Prokopa, kteréhož od J. M. C»

v držení jest, jemu a ddicm jeho ddin dáti a ve dsky
zemské vložiti poruiti ráil."*) Nevíme, zdali došlo k eeným
pímluvám ; jen to v jistot povdti lze, že císa žádosti pana
Ferdinanda Svihovského nevyhovl.

Jak se podobá, zekl se pan Ferdinand, pijímaje statek

sázavský, myslivosti a práva sekati díví v lesích klášterních

krom díví k stavení a k palivu pro sebe a svépoddané» Sou-

díme tak z resoluce císae Eudolfa II. (r. 1576- 1612) zr. 1582,.

kterou odpovídal panovník na zprávu komory eské, že posud

nejsou zavedeny úspory pi dodávání díví ke hradu pražské-
mu z panství kláštera sv. Prokopa, i) Ostatn i zejmjší zmínka

iní se v list císaském ze dne 24. kvtna r. 1591 o reversu

pana Ferdinanda Svihovského z Eisenberka „co se lesv a

v nich díví mýtní dotýe." Listem tím propjil Eudolf II.

klášter sv. Prokopa se vším píslušenstvím panu Ferdinandovi

do života a zapsal mu na nm summy 2500 kop groš eských.

^) Památky arcliaeolog. X. si. 458.

^) Winter: Kulturní obraz eskýcli mst; I. str. 384.

3) Sedláek: Hrady a zámky; VI. str. 103.

*) Snmy zemské
;
ITI. str. 745. Od rytíe Albrechta Bryknara z Bruk-

šteiua koupil pan Ferdinand Svihovský statek nkdy kláštera sv. Prokopa^

dvr a mlýn v Pyskocelích, za 2000 kop groš míšeských. Bienenberg : Sa-

zawa oder s. Prokop ;
str. 42.

6) Snmy eské; VI. str. 242, 253.
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„Avšak toto se pi tom znamenit vymiuje, jestliže by se na

gruntech asto psaného kláštera jaké hory a kovy
zjevily, ty my sob, našim ddicm a budoucím králm e-

ským se vši vrchností k mocnému vládnuti a užitku i s tím

se vším, což k pavováni hor náleží a potebí jest, pozstavovati
ráíme." i)

Po smrti pana Ferdinanda Švihovského r. 1596 ti rzné
žádosti i návrhy podány jsou císai Eudolfovi 11., kterak by
naložiti ml se statkem kláštera sv. Prokopa. Pan Theobald

Svihovský z Risenberka, syn zemelého pana Ferdinanda, pra-
coval o to velmi usilovn, aby rodu svému zachoval statek již

pkn zvelebený, prose císae (listem ze dne 21. listopadu roku

1596) o „jeden život" a pednášeje veliké náklady, jež uinil

otec jeho na opravy. 2) 'Arcibiskup Zbynk Berka z Dube pi-

pomínal zase císai vhodnou píležitost, aby statkem sv. Prokopa

rozmnoženy byly dchody tovaryšstva Ježíšova v Cechách
;
tak

že by zádušní zboží sázavské nejlépe hovti mohlo svému
úelu. 2) Konen úedníci komorního panství podbradského

pedstírajíce veliký užitek z toho, kdyby statek kláštera sv.

Prokopa pivtlen byl k Podbradm, prosili pana presidenta

komory eské, aby o to se piinil. Ješt r. 1696 dostavili se

komisai k ocenní kláštera sv. Prokopa, jenž potom hned ujat

jest ke komoe eské. Hospodáství pi nm ídil hejtman

panství podbradského. O lesy zdvihány z poátku 17. století

asté spory. Z naízení císae Rudolfa II. ohledával meze jejich

r. 1605 královský zemský mi Simeon Podolský z Podolí.

R. 1611 mnila se opt vrchnosf. nad klášterem sv. Pro-

kopa. Za vrné služby, jež byl prokazoval pan Adam zVald-
šteina na Komorním Hrádku císai Rudolfovi II., postoupen
mu klášter sázavský i se všemi svršky a nábytky pi „tvrzi"

tamjší, a zboží to vloženo v desky zemské jako ddiný sta-

tek valdšteinský.^J Za ztrátu klášteru tím zpsobenou nedo-

stalo se mnichm náhrady. Jak již svrchu uvedeno, držel týž

^) List císae Rudolfa 11. ze dne 24. kvtna r. 1591, ve Snmech e-

ských; Vn. str. 572 n.

2) Manuscript v universitní knihovn pražské

2) List arcihiskupa Zbyka k císai Eudolfovi IL, sine dato
;
v arcib.

archivu.

*) Desky zemské
;
kvatern 135, G. 1.
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pan Adam z Valdšteina (f r. 1638) nkteré zápisné zboží sá-

zavské ke Komornímu Hrádku.

Dnihá polovice statk s mstekem Skalicí hor stíbr-

nýcli pisouzena jest r. 1528 vladyce Prokopu Trmalovi z Tožic

i dána mu v zástavu. Ke Skalici náležely tenkráte vsi : Új e z-

dec, Kruty horní, Pestavlky, Kruty dolní, Doubra-
ví any. Prokop Trmal ml za manželku Justinu rozenou

Zajímaku z Kunštatu; ^) byl tudíž píbuzen po ní spaném
Ludvíkem Zajímaem, pedešlým zápisným držitelem kláštera

sv. Prokopa. Ješt r. 1534 nazývá se pánem na Skalici Když
o 40 let pozdji nadchází opt zmínka o Skalici, nic nepraví
se již o zápise nebo zástav. Roku 1573 koupil pan Jaroslav

Smiický ze Smiic jakožto poruník nad dtmi po Albrechtovi

Smiickóm k ruce týmž sirotkm zámek a msteko Skalici

(hor stíbrných) s dvorem poplužním, ekami, rybníky, dvma
mlýny, s lesem E-ousínem a chalupami i krmou, pi témž lese

vystavenými, s podacím kostelním a vším píslušenstvím od

syn po Mikuláši Otmarovi z Holohlav za 4100 kop gr. eských. 2)

Jakým bhem vyšel klášterní statek ten ze zápisu a stal se

zbožím ddiným, nemohli jsme se dohledati.

Z tch statk kláštera sv. Prokopa, jež císa Sigmund

zapsal r. 1436 panu Janu Zajímaovi z Kunštatu, nevzpomíná
se nikde více ddin v list císaov takto jmenovaných: Oe-

enice, Mstišovice, Píse, Byice, Stará Hra, Be-
zinka, Lazce, Podhradice, Skryje, Bylina, Nesmn, Ma-
ch o ti n. Nkteré z nich dokonce zanikly, jiné pipoítány jsou
k blízkým statkm vtším; klášteru pak ztraceny jsou
všechny. Totéž íci jest o Hostivai.

Pan Ludvík Zajíma z Kunštatu, poslední z toho rodu

na kláštee sázavském, byl pítelem povstného Zdeka Lva
z Rožmitálu a s ním také sdílel osud života. Za vlády krále

Ludvíka (r. 1516—1526) požíval vážnosti a úastnil se jednání
zemského. 2) Ale veda život píliš skvostný, musil prodávati

statky na Morav. Když po smrti krále Ludvika dosedl na

^) Památky archaeologické ;
IX. si. 500.

2) Bílek: Djiny konfiskací v ecliách; str. 526.

^) Ješt r. 1526 dopisoval mu nejvyšší pnrkrabí pan Zdenk Lev, aby
dostavil se ke sjezdu panskému na Horách Kutných. Kalouskv ArcMv eský;
IX. str. 24.
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trn eský Ferdinand I., byly penžité prostedky pana Lud-

víka Zajímae tém vyerpány. R. 1627 napomínal jej pan
Zdenk Lev, aby odvedl da králi snmem svolenou a položil

ji na Karlštejn. ^) Jakub Fikar z Vratu, písa radní Starého

msta pražského, pjoval mu peníze „z víry a lásky." Další

vitelé: pan Michal Slavata z Chlumu na erném Kostelci a

Prokop Trmal z Tožic vzali od nho v zástavu klášter sázav-

ský, 2) když již menší polovina toho statku pešla zástavou

k panství hrádeckému. Po r. 1528 byl pan Ludvík Zajíma
hotovým chuasem. Yystonav se s manželkou Eliškou z Kolo-

vrat, dal se za léky v cen 9 kop 28 groš upomínati Kryšto-

fem, lékárníkem v Menším mst pražském (r. 1539), jako po-

zdji upomínán byl Zikmundem Freiskutem od zlaté trouby
ze 142 kop 4 groš za vci krámské (r. 1541). 3)

Zápisem císae Sigmunda získali dále :p. Bohuš Kostka
z Postupic Lesnici a Oclivy, vsi kláštera sv. Prokopa, pan
Mikuláš Trka z Lípy Muichovice, msteko téhož kláštera.

Lesnice a Oclivy pipojeny jsou k panství hrádeckému, jež
držel pan Zdenk Kostka z Postupic, bratr Bohušv. R. 1525

pipomínají se již jako ddiné zboží pana Jaroslava ze

Sellenberka na Komorním Hrádku. *) Ves Lesnice (u Ostedka)

brzy potom dokonce zanikla. Proti zapsání msteka Mni-
ch o v i c panu Mikuláši Trkovi zdvihl odpor pan Bohuš Kostka,

vykázavše listem pán Pražan z r. 1422, kterým eené m-
steko dáno bylo otci jeho Vilémovi k pravému ddictví.

I pešly Mnichovice v držení pana Bohuše (f r. 1449). Ve
druhé polovici 15. století vládla Mnichovicemi a vsí Božkovem
Anežka z Kafunku, vdova po panu Zdekovi z Postupic;
naež dne 27. kvtna r. 1483 odkázala statek ten králi Vladi-

slavovi IL^). E,. 1525 shledáváme Mnichovice i s podacím
kostelním pi panství hrádeckém.®) Páni z Valdšteinana
Komorním Hrádku drželi je právem zápisným.

^) Kalouskv Archiv eský; X. str. 162.

2) Povšimnutí zasluhuje, že na statku puštném vladyce Trmalovi p-
stován byl chmel. Na chmelnicích robotovali z IJjezdce, Krt horních, Pe-
stavlk, Krt dolních. Desky zemské; kvatern 2. H. 8.

3) Z register soudu komorního. Srvn. Památky archaeologické ;
VlH.

si. 407.

*) Desky zemské
;
kvatern 6. P. 25.

5) Emler: Pozstatky desk" zemských; 11. str. 398.

6) Desky zemské; kvatern 6. P. 25; kvatern 51. A. 3.
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Knzi Bedicliovi ze Strážnice (f r. 1459) zapsal

císa Sigmund msto KoKn a v potu vsí k panství kolínskému

pimenýcli také Cliotoucliov kláštera sv. Prokopa. Sousední

ves Puery s dvorem zapsána jest Zachaovi z enec
podle smlouvy, kterou naped o tom uinil knz Bedich, s cí-

saem Sigmundem. i) Dvr v Ckotoucliov ml do výplaty Jan
Šleciita ze Yšehrd, sektetá pi eské kancelái na dvoe
krále Vladislava II. v Budíne, ale asi r. 1500 postoupil jej sou-

sedovi kolínskému Jiímu Hášovi. 2) Obojí statek, Chotou-

ckov a Puery, vypadl brzy potom ze zápisu a ztracen byl
klášteru.

Olfartovi z Radimi zapsal císa Sigmund dvr klá-

šterní u Skramník. Po otci držely zboží to dcery: Kate-
ina, a Dorota. Než ped r. 1453 odevzdaly zápisný list cí-

sav i s dobrou vlí svou Pavlovi Libenickému a Z á-

kovi z Krcbleb, kteí tudíž ujali se hospodáství pi dvoe
u Skramník.^) O pozdjších držitelicb v jistot nevíme. Klášter

musil oželeti dvoru, podobn jako nésti mu bylo ztrátu use-

dlostí v Hostivai, jež v 100 kop groš zapsal císa Sigmund
Janovi píjmím Rakovnickému.

R. 1463 zapsal král Jií statek zbýšovský kláštera sv.

Prokopa panu Slavatovi z Chlumu a z Košumberka do

života a ddicm jeho do výplaty 600 kop groš. K tomu po-
ítalo se tenkráte: ves Zbýšov s kostelním podacím,
dvory poplužními, ddinami ornými i neornými, rybníky, po-

toky, lesy, chrastinami; vsi Táborová Lhota, Oejkovice,
Proboštova Lhota, Opatovice; v Damírov pl
druhého lánu ddin, v Petrovicích dva lány a v Komá-
rov ti lány pusté, s dvory kmetcími, ddinami, lukami,

lesy, pastvinami i robotami.^) Pan Slavata získav r. 1494

panství ernokostelecké, stal se bezprostedním sousedem pán
Zajíma na kláštee sv. Prokopa. Listem krále Vladislava II.

ze dne 17. kvtna r. 1496 polepšen mu byl pedešlý zápis na

zboží klášterní tím, že pidán mu k držení „dvr poplužní

^) Palackélio Arcliiv eský; VI. str. 438.

2) Palackého Archiv eský; VI. str. 589.

^) Palackého Archiv eský; I. str. 505.

^) List krále Jiího ze dne 3. záí r. 1463, v Kalouskov Archivu e-

ském; IX. str. 320.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 18
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trn eský JFerdinand I., byly penžité prostedky pana Lud-

víka Zajímae tém vyerpány. R. 1627 napomínal jej pan
Zdenk Lev, aby odvedl da králi snmem svolenou a položil

ji na Karlštejn, i) Jakub Fikar z Vratu, písa radní Starého

msta pražského, pjoval mu peníze „z víry a lásky." Další

vitelé: pan Michal Slavata z Chlumu na Cemém Kostelci a

Prokop Trmal z Tožic vzali od nho v zástavu klášter sázav-

ský, 2) když již menší polovina toho statku pešla zástavou

k panství hrádeckému. Po r. 1528 byl pan Ludvík Zajíma
hotovým chuasem. Vystonav se s manželkou Eliškou z Kolo-

vrat, dal se za léky v cen 9 kop 28 groš upomínati Kryšto-

fem, lékárníkem v Menším mst pražském (r. 1539), jako po-

zdji upomínán byl Zikmundem Freiskutem od zlaté trouby
ze 142 kop 4 groš za vci krámské (r. 1641). 3)

Zápisem císae Sigmunda získali dále :p. Bohuš Kostka
z Postupic Lesnici a Oclivy, vsi kláštera sv. Prokopa, pan
Mikuláš Trka z Lípy Mnichovice, msteko téhož kláštera.

L ešnice a Oclivy pipojeny jsou k panství hrádeckému, jež
držel pan Zdenek Kostka z Postupic, bratr Bohušv. R. 1525

pipomínají se již jako ddiné zboží pana Jaroslava ze

Sellenberka na Komorním Hrádku. ^) Ves Lesnice (u Ostedka)

brzy potom dokonce zanikla. Proti zapsání msteka Mni-
ch o v i c panu Mikuláši Trkovi zdvihl odpor pan Bohuš Kostka,

vykázavše listem pán Pražan z r. 1422, kterým eené m-
steko dáno bylo otci jeho Vilémovi k pravému ddictví.

I pešly Mnichovice v držení pana Bohuše (f r. 1449). Ve
druhé polovici 15. století vládla Mnichovicemi a vsí Božkovem
Anežka z Kafunku, vdova po panu Zdekovi z Postupic;
naež dne 27. kvtna r. 1483 odkázala statek ten králi Vladi-
slavovi II. 5). R. 1525 shledáváme Mnichovice i s podacím
kostelním pi panství hrádeckém.^) Páni z Valdšteina na
Komorním Hrádku drželi je právem zápisným.

1) Kalouskv ArcMv eský; X. str. 162.

2) Povšimnutí zasluhuje, že na statku puštném vladyce Trmalovi p-
stován byl chmel. Na chmelnicích robotovali z Újezdce, Krt horních, Pe-

stavlk, Krt dolních. Desky zemské; kvatern 2. H. 8.

3) Z register soudu komorního. Srvn. Památky archaeologické ;
VIII.

si. á07.

^) Desky zemské
; kvatern 6. P. 25.

5) Emler: Pozstatky desk zemských; 11. str. 398.

6) Desky zemské; kvatern 6. P. 25; kvatern 51. A. 3.
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Knzi Bedichovi ze Strážnice (f r. 1459) zapsal
císa Sigmund msto Kolín a v potu vsí k panství kolínskému

pimených také Chotouchov kláštera sv. Prokopa. Sousední

ves Puery s dvorem zapsána jest Zachaovi z Renec
podle smlouvy, kterou naped o tom uinil knz Bedich s cí-

saem Sigmundem. ^) Dvr v Chotouchov ml do výplaty Jan
Šlechta ze Yšehrd, sektetá pi eské kancelái na dvoe
krále Vladislava II. v Budíne, ale asi r. 1500 postoupil jej sou-

sedovi kolínskému Jiímu Hášovi. 2) Obojí statek, Chotou-

chov a Puery, vypadl brzy potom ze zápisu a ztracen byl
klášteru.

Olfartovi z Eadimi zapsal císa Sigmund dvr klá-

šterní u Skramník. Po otci držely zboží to dcery: Kate-
ina, a Dorota. Než ped r. 1453 odevzdaly zápisný list cí-

sav i s dobrou vlí svou Pavlovi Libenickému a Z á-

kovi z Krchleb, kteí tudíž ujali se hospodáství pi dvoe
u Skramník.'^) O pozdjších držitelích v jistot nevíme. Klášter

musil oželeti dvoru, podobn jako nésti mu bylo ztrátu use-

dlostí v Hostivai, jež v 100 kop groš zapsal císa Sigmund
Janovi píjmím Rakovnickému.

R. 1463 zapsal král Jií statek zbýšovský kláštera sv.

Prokopa panu Slavatovi z Chlumu a z Košumberka do

života a ddicm jeho do výplaty 600 kop groš. K tomu po-
ítalo se tenkráte: ves Zbýšov s kostelním podacím,
dvory poplužními, ddinami ornými i neornými, rybníky, po-

toky, lesy, chrastinami; vsi Táborová Lhota, Cejkovice,
Proboštova Lhota, Opatovice; v Damírov pl
druhého lánu ddin, v Petrovicích dva lány a v Komá-
rov ti lány pusté, s dvory kmetcími, ddinami, lukami,

lesy, pastvinami i robotami.^) Pan Slavata získav r. 1494

panství ernokostelecké, stal se bezprostedním sousedem pán
Zajíma na kláštee sv. Prokopa. Listem krále Vladislava II.

ze dne 17. kvtna r. 1496 polepšen mu byl pedešlý zápis na

zboží klášterní tím, že pidán mu k držení „dvr poplužní

1) Palackého Archiv eský ;
VI. str. 438.

2) Palackého Archiv eský; VI. str. 589.

^) Palackého Archiv eský; I. str. 505.

*) List krále Jiího ze dne 3. záíá r. 1463, v Kalouskov Archivu e-

ském; IX. str. 320.
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eený Skramník"; i nemli také ddicové jeho ani ze zboží

zbýšovského ani z tolio dvoru Skramníka^) splacováni býti,

pokud by sám klášter sv. Prokopa v zápise zstával. „Než

když by kolivek ten klášter sv. Prokopa s svými píslušnostmi

vyplacován byl, a bylo by uznáno, že ten klášter Zbýšov jest

v zboží kláštera sv. Prokopa vpojen a k nmu písluší, tebdy
také klášter Zbýšov a dvr Skramník s tím, což k tomu pí-
sluší, bude moci vyplacen býti podle znní zápisv." ^) Pod-

mínky ukazují patrn, jak neradi by se louili páni Slavatové

se statkem klášterním.

Po otci užíval 'zboží zbýšovského syn pan Michal Sla-

vata z Chlurau na erném Kostelci, naež odkazem. pipadlo

synovci jeho panu Slavatovi na Košumberce (fr. 1539). Syn
pán Slavatv Diviš trestán byv r. 15é7 pro odpor proti králi

Ferdinandovi I., musil krom jiné tžší pokuty uvésti také statek

zbýšovský v manství. Y zápise o tom inném sluje Zbýšov
„klášterem pustým" a poítá se ke statkm panství chlumského

bez dodatku, že by byl zbožím duchovním. ^) Po nkolika letech

dovedl toho pan Diviš Slavata z Chlumu (f r. 1575), že mu
král Masimilián propustil z manství všechny statky jeho.

Panství chlumské i s „klášterem" Zbýšovem náleželo pi
poátku SOleté války panu Janu Rudolfovi Trkovi
z L í p y , bylo však po smrti jeho (f r. 1634) pisouzeno v kon-

fiskaci r. 1636 královské komoe eské, i) Tenkráte poítalo se

již vbec za zboží ddiné.
Zápisem krále Vladislava II. ze dne 6. dubna roku 1601

dána jest plná moc panu Jindichovi z Hradce, aby vy-

platil Uherce, ves kláštera sv. Prokopa, a držel ji i s ddici

svými, „nejsa (z ní) od jiného žádného bez své vle splacován,

le od opata a konventu kláštera nadepsaného, však tak, když

^) Podobá se, že to byl dvr nkdy Olfartv z Radimi. Než i pániZa-

jímacové mli zapsány Skramníky od kláštera sv. Prokopa; i mohli zastaviti

je panu Slavatovi. K panství kosteleckémn náležely ve Skramnícicli r. 1547:

dvr poplužní s poplužím a dva dvory kmetcí s platem. O zápise není r.

1547 již ani zmínky. Památky archaeologické ;
X. si. 458.

~) List krále Vladislava II. ze dne 17. kvtna r. 1496, v Kalouskov

Archivu eském; X. str. 404 n.

3) Tieftrunk : Odpor stav ceský^ch proti Ferdinandovi I.
;

str. 293. Pa-

mátky archaeologické; X. si. 459.

*) Bílek: Djiny konfiskací; str. 690 n.
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by to sami k svému vlastnímu jmní, držení a požívání vy-

platiti chtli." i) Další pamti o Úhercicli jako statku klášterním

nemáme; bylyt brzy potom dokonce odcizeny prvotnímu
urení svému.

Rzné osudy rod, kterým dostalo se ducliovnícli statk

sázavskýcli, daly podnt k povstem, že zápisní držitelé klá-

šterního jmní trestáni jsou od Boha, nebo aspo neužili bla-

hého požehnám jeho. Yzpomínáme tu nápisu na obraze, kterým
znázornili mnichové pvodní nadání svého monastýru od kní-

žete Betislava I. ^j as nápisem tím snášejícího se výroku

Crugeriova (f r. 1671): „Šunt in scriniis meis adnotatae fa-

miliae, e quibus aliae pauperiem extremam incurrerunt, aliae

detrimenta in visu passae šunt; quaedam post se proles nullas

reliquerunt; frequentius ex his nonnuUi pedibus asu fractis

incedere nequiverunt. Hoc mirissimum, quod'postquam non ita

pridem quispiam fecit, ut videbatur, satis, sed non, ut ita

dicam, ad materiam satissime, infortunio pari involutus fuit."

Z doby, kdy „klášter sv. Prokopa" býval statkem krá-

lovské komory, zachovaly se nkteré úední zprávy o hospo-

dáských vcech na Sázav, jichž aspo strun budiž vzpo-
menuto.

U msteka Sázavy vzdlán byl devný most pes
eku, po nmž pecházelo se i jezdilo ke klášteru sv. Prokopa.
Cizí lidé s povozem tudy se beroucí platívali clo (mostné) do

dchodu panského. První zmínku o most a clu máme z roku

1552. ^; Z poátku 17. století oznamoval purkrabí statku Daniel

Maškovský komornímu úadu v Praze, že „most pes eku Sá-

zavu od velkých vod a ledu vytluen a ohnily jest." Páni ra-

dové poruili na to mlynái Kašparu Stráneckému z panství

perovského, aby ohledal dílo mostu a dobré zdání podal o ná-

klade na opravu jeho nebo na novou stavbu. Když se to stalo,

dopsala „puchhalterie" komory eské panu presidentovi a radám

komorním takto: „Co se dotýe psaní Daniele Maskovského,
J. M. C. purkrabího kláštera sv. Prokopa, též zprávy Kašpara
Stránckého, mlynáe perovského, o stavení mostu pi mst

^) Kalouskv ArcMv eský: X. str. 413 n.

-) Viz svrchu str. 90.

^) Výtah strany cla na most sázavském z knihy urbární v erné kži
svázané o dvou poutikách. Manuskript universitní knihovny pražské.
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Sázav též nkterýcli jinýcli stavenícli již velmi sešlých pi
kláštee sv. Prokopa: puclilialterie zdáni jest, ponvadž nyní
ze všech, stran a tém na všech panstvich pi dchodeck
J. M. C. penz se nedostává, a tento most i nkterá jiná sta-

veni, aby se vnov stavti mla, vedle zprávy téhož mlynáe
nemalé snmmy penz by potebovalo ;

nežli co by tak zapotebí
a dležito bylo a bez eho by bezelstn býti nemohlo, to aby

asn, pomalu a pi mirném a skrovném nákladu opraveno,,
a zatim diví k novému mostu poraženo, vytesáno a složeno,

až by viceji penz ped rukami bylo. Však to vše pi dalším

uvážení Yašim Milostem zstavujíc. Actum v puchhalterii ko-

mory eské 4. Aprilis léta 1609. ^)

Yelký klášterní mlýn u Pyskocel ml „pod plat"

v držení pan Jiík Lovecký. R. 1563 peslechlo se na nj, že

v mlýn epovati dává pivo z msta Brodu. I uinno k nmu
dne 14. íjna t. r. pipsání z komory eské: „Zprávu toho máme,,
kterak byste ve mlýn, kterýž poplatný od kláštera sv. Pro-

kopa, proti starobylému a kterýž pam lidská sotva snáší^

poádku, podle kteréhož jsou piva na témž mlýn klášterská

se šenkovala, a vy vnov piva brodská šenkovati dáti byste

mli, na znamenité ublížení pivovaru J. M. C, pána našeho

nejmilostivjšího, svatoprokopskému; protož pokudž by to tak.

bylo, jménem a na míst J. M. C. porouíme Yám, abyste šenk

piva brodského v nadepsaném mljm hned zastavili, neb jestliže-

se to od Yás nestane, tu vc podle náležitosti opatiti mí-

níme. "
2)

Po smrti pana Ferdinanda Švihovského r. 1596, pokud

ješt nebyl statek kláštera sv. Prokopa ujat od komory eské,,

„vystavil se za úedníka eeného statku" Možíš Hošek
žid. Xdyž po nkterém ase ohledáváno veškeré píslušenství

„kláštera sv. Prokopa", ukládala útárna královské komory

panu Karlu Holickému ze Šternberka a panu Theobaldu Svi-

hovskému z Risenberka, aby zprávu toho podali, „jak jest po-
savad od Možíše Hoška ... na témž statku se hospodailo,
netoliko od toho dne ale po všechen as, co týž žid ten statek

spravoval; aby vše poádn zinventováno bylo a popsáno, item

1) Listiny v raístodržitelském archivu v Praze (S. 119. 8).

2) Z místodržitelského archivu v Praze (S. 119. 3).
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jak jesfc týž žid v témž ase s lidmi poddanými zacházel, a jak
co vše nalezeno bude, o tom všem relaci psanou dáti." i) Z té

doby zachoval se také podrobný popis statku, seznam plat,

zprávy od lidí poddaných a j.

Obyvatelé msteka Sázavy neoplývali asnými statky,

ba naopak tžce dobývajíce sob živnosti, musili nkdy i há-

jiti se proti pílišným bemenm, jež panšti úedníci na n
vzkládali. Svdí o tom prosebný list jejich k císai Rudolfovi II.

z poátku r. 1610 v tato slova složený: „Na Yaši C. M. ve

vší nejsníženjší pokoe vznésti pinuceni jsme, kterak Yaší

C. M. purkrabí statku sv. Prokopa, na ten as správce nám

vystavený p. Daniel Maškovský pominulých dnv nám chudým
lidem písn poruil, abychom dle snmovního sneseni berní
domovní od sebe odvozovali; kdež my slyšíce, že na nás to,

ehož jsme nikdá, nad pamt lidskou nikdá nepociovali, an

ubozí lidé práv v horách nikdá za pedešlých vrchností toho

statku v to jsme potahováni nebývali; za píinou dobýva-
jíce sob práv v potu krvi chleba každodenního, lesy

Y. O. M. opatujíc, co se každého roku díví k poteb dvoru

Y. C. M. z týchž lesv splavuje, to vše zhotovovati, a než

jedna práce mine, druhá nastane, asu povodn pi mostu Y.

CM. a pi stavb u mlýna všichni velikou práci, zaež nám
se nic neplatí, a to s velikým obmeškánim živnstek svých

podnikáme, a když se voda rozvodní, mnozí v chalupách vodu

v svtnicích i v pecích mívají, což nemže než se škodou jak

gruntv tak i schránek jich býti, tak že jich takm opatro-
vati nepostauje; neb jest také devt chalupí pi msteku,
z kterýchž tolikéž pan purkrabí touž bemi míti chce, což víc

možná není, neb by mnohý z chalupy utéci a všeho nechati

musel; však jiné bern Y. C. M. všecky rádi dle našich nej-

vyšších možností podstupujeme. Z té píiny Y. C. M. všichni

pro hojnou odplatu božskou prosíme, že na nás nieho toho,

ehož jsme chudí lidé nikdá nepocifovali, dopouštti neráíte,

nýbrž to, aby se týž pan purkrabí proti nám spokojil, v tom
se jako pedešlí držitelov toho statku zachoval a píinou
naší záhuby nebýval. Y emž se Y. C. M. k milostivé a brzké

ochran porueny iníme. Za Y. C. M. na modlitbách trvající

1) Tamže (S. 119. í). Srovn. Prosebný list Možíše Hoška ze dne 28.

listopadu r. 1596, v universitní knihovn pražské.
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primas, rychtá, konšelé i všecka obec statku sv. Prokopa." i)

Prosba Sázavskýcli neminula se osudem v podobných píinách
již tenkráte bžným. Spis jejich postoupen komorní rad; pan

president a páni radové postoupili jej útárn; z útárny došlo

dne 31. bezna r. 1610 „zdání, aby taková suplikací jich Sva-

toprokopských správci téhož statku (panu Dan. Maškovskému)
odeslána byla." 2)

Ke statku kláštera sv. Prokopa náležel také dvr v Ho-
stících (u Horních Krt), z nhož vycházelo roního platu

tyry kopy groš eských a osm slepic. ^) Z poátku 1 7. století

byl v držení dvora pan Jií J\iírek ze Solopisk a na Plaanech,

maje šafáem tudíž jakéhosi Martínka, poddaného k panství
císaskému. Ten roku 1609 „v lesích vlastních J. M. O. jelena
zastelil a do téhož dvora odtáhl, chtje jej, tak jakž sám

zprávu iní, panu Mírkovi odvésti. A když ml pro též pei-
nní proti veliké zapovdí J. M. C. jat býti, z téhož dvora

jest utekl, jehož víceji nižádným zpsobem dostati jsem nemohl"

(dopisoval pan purkrabí Daniel Maškovský ke komoe dne

22. dubna r. 1610). „Až te nedávného asu dostávši jej, v-
zením jsem opatiti dal, v nmž až posavad zstává." I táže

se pan purkrabí, jak nyní má se k témuž vinníku zachovati.^)

Kterak nedostatek pijmuv až k tvrdosti svádl ped-
stavené kláštera sv. Prokopa, píklad toho máme ze žaloby

Anny Veverkové proti nejmenovanému opatu na Sázav. O ža-

lob té podána zpráva z vyšších míst hejtmanu kraje kouim-
ského. „Co tak na nás Anna Veverková, která byvši prý
kšaftem od manžela svého Martina Veverky, mlynáe nad

jistým mlýnem k statku kláštera sázavského patícím a od

nho za 300 zl. koupeným, za mocnou hospodyni ustanovena

a s jeho dtmi v podílu v rovnosti srovnána, po smrti pak
manžela jejího pošlouce k ní pan opat sázavský jistého rych-
táe s tím oznámením, by ona téhož mlýna prázdna byla, a že

ji propouští. Mezi tím mlevše u ní njaký cizí Faber ezník
své obilí, ]í pravil, má-li co lepšího, aby to ustranila, neb že

jest slyšel, že s ní zle bude, a v tom pijdouce dva rychtái,

^) Listina v místodržitelském archivu (S. 119. 1).

2) Tamže.

3) Manuscript universitní knihovny pražské z r. 1592.

*) Listina místodržitelského archivu (S. 119. 1).
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jsouce od nadeenélio pana opata pro ni posláni, aby . ihned

s nima šla, a mvši ona svých. 40 zl. v frtoše a nevedouc
strachem co initi, takové ténrnž cizímu Fabrovi k schování

dala, nyní pak od nho jich žádným zpsobem více dosáhnouti

nemže. Dále pak pivedena jsouc ped praveného pana opata,
se ji písn dotazoval a vzením hrozil, aby povdla, kde

peníze zachovalé, dukáty a tolary má, vdti chtje; že pak
o tom, co se nenacházelo, vyznati nemohla, ji ješt dáti potom
do arrestu, do njaké díry, kdež hlad, žíze, zimu trpti mu-
sila stežiti, pak to obilí, které na gruntech poddaných jeho
setého mla, pobrati dáti jest poruil: stížn vznáší a sobe

pitom zpomožení vyhledává, tomu z piležitého spisu jejího

obšírnji vyrozumíte." I naizovali páni jménem J. M. C, aby

hejtman opata vyslechl, o vci „gruntovn se pesvdil" i

zprávu podal, i)

Hlava jedenáctá.

Optné vzmáhání se kláštera st. Prokopa.

Djiny kláštera sv. Prokopa dovedli jsme svrchu až k po-
átkm války SOleté. Za dv st let strádali mnichové ve

slavném nkdy sídle života eholního, utrpvše velikou pohro-
mu pi prvním výbuchu bouí husitských, živoili o citelném

nedostatku i skrovných poteb životních, nejednou octli se na

pokraji takoka neodvratného zániku
;
a pece síleni byvše d-

vrou v Boha, že dá jim vidti doby lepší, zachovali písteší
mnišské a sloužili podle nejvtší možnosti své okolním vícím
slovem božím a útchami sv. náboženství. Zachování kláštera

sázavského v okolnostech tak tžkých a nepíznivých, jak vedly

je za sebou církevní zmatky v Cechách od války husitské až

do r. 1620, v pravd poítati jest pímluv velikého ddice

zemského sv. Prokopa. I to poutá k sob pozornost naši, že

klášter téhož svtce válkami husitskými ochuzený a v psobení
svém ochromený, za války SOleté poal zotavovati se z pe-

^) Listina v místodržitelském archivu v Praze.
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dešlých ran a rozkvétal k nové innosti na prospct. nábožen-

skélio života v zemi. Zásluhu v tom mli také pedstavení
kláštera broumovského, kteí ujavše se bratrského domu na

Sázav, již od prosted 16. století podávali mu pomocné ruky,

nkdy i dosti mocn zasahujíce do vnitrných záležitostí kláštera

sv. Prokopa.

Znamenitý opat a visitátor ádu benediktinského v Cechách

Volfgang Zelender usiloval velmi horliv o zve-

lebení kláštera sázavského a rozhojnní práv i užitk

jeho. Ježto budovy kostela a píbytk mnišských spíše rozva-

linám se podobaly nežli stánku božímu a knžskému domu,

pomyslil nejprve na opravu jejich a sám uinil poátek zname-

nitjších dar ke stavb, vnovav dne 15. ledna r. 1618 ti sta

tolar ke sv. Prokopu, i) K tomu za pímluvou jeho pidala
dne 12. kvtna t. r. komora eská 10 kop groš míšeských
a president komory pan Yilém Slavata z Chlumu a Košum-
berka tolikéž. 2) Jií SágmUer z Vyššího Brodu, pipomínaný
v djinách koníiskace r. 1628, daroval klášteru ves Mezho-
lezy (u Suchdola v Cáslavsku), z které nkdy plat vycházel
mnichm vedle odkazu pana France z Eožmitálu. ^) Ze solní

pokladny vykázáno r. 1630 benediktinským klášterm v cechách

2000 kop groš jako náhrada za statky ve válce husitské i v dob
pozdjší ztracené a odcizené, o kteroužto summu mly rozdliti

se vzájemnou úmluvou i shodou. ^) Yše to vstilo brzkou ná-

pravu pokleslého kláštera sv. Prokopa.
Po smrti Jiího Štýrského stal se opatem na Sázav správce

1) List opata Volfganga Zelendra ze dne 15. ledna roku 1618: „Ego

Wolfgangus, abbas brzevnoviensis in Brauna, pro initio restaurationis mona-

sterii s. Procopii ad Sázavám obtuli trecentos tall. Actum in monasterio

brzevnoviensi die s. Maui abbatis 1618."

2) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 16.

3) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 87. Bílek: Djiny konfis-

kací; str. cxxxvn.
*) Naproti tomu r. 1631 zadržen byl komorní plat ronícli 60 kop

míšeských, které vycházely opatm na Sázav z dchod panství podbrad-
.ského. Na optované upomínky zkoumán r. 1638 základ toho platu. Dr-hodní

j)ísa Jan Velimský oznamoval dne 29. ervence t. r. ke komoe : „V knihách

pamtních aneb urbárních panství podbradského, zdaliž na ten plat komorní

jaké fundací jest a od koho by založena byla, žádné pamti se nevynachází,

než od starodávna od mnohých let vedle register penžitých taký plat se od-

vozoval." (Manuskript v universitní knihovn pražské).
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kláštera Jií Pavlín (r. 1624—1637). O nm pipomíná se,

že obcoval provinciální kapitole svého ádu v kláštee emanském
dne 28. dubna r. 1631. i) Zemel pak dne 80. kvtna r. 1637.^)

Nástupce jeko Prokop Tylek (r. 1637—1650), bývalý mnich
kláštera broumovskéko, rodem Polák, prodal ves Mezholezy
otcm tovaryšstva Ježíšova na Kutných Horách. ^) JR. 164(3

dotazováno se pi úad desk zemských, které statky náležely
klášteru sv. Prokopa ode dávna. K tomu dne 28. ervence t. r.

odpov dal s vdomím nejvyššího písae Pibíka z TJjezda a

místosudího Adama Oldicha Zmyslovského z Eadvanova místo-

písa Jan Vilém z Geršdorfu
;
ale výet vsí jím oznámený není

ani úplný ani správný. ^) Mnichové potebovali trvám vdti
rozsah bývalých statk, aby nebyli zkracováni podílem z po-

kladny solní. Píkoí válené r. 1647 uvedlo hosti do kláštera

sázavského, to jest nkolik bratí z Broumova, jež opat Prokop II.

mile pijal a vším potebným opatoval. Když pak týž opat

pro churavosf a stáí nemohl staiti svému úadu a píliš po-

voluje mnichm, zpsoboval obavu, aby dobrá nadje na roz-

kvt kláštera sv. Prokopa nebyla opt zmaena, delegoval opat

broumovský a spolu visitátor ádu Alexius Hbner Matouše
Ferdinanda Sobka, opata u sv. Mikuláše v Praze, k do-

hledu na mnichy sázavské a k ízení kláštera tamního, listem

ze dne 23. dubna r. 1 650. ^) Po smrti opata Tylka (j dne

IB. ervna r. 1650) zídil visitátor ádu správcem domu sv.

Prokopa mnicha Fulgentia Jana Bílka. Ten vytrvav
v úad do konce r. 1653, prosil potom usilovn, aby zbaven

byl správy klášterní. ^) Vyhlédnut tedy jiný mnich z kláštera

broumovského Jií píjmím Itali, jemuž visitátor Augustin

^) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 46.

^) Nekrologium kláštera bevnovského .

^) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 46.

*) Fabricins : Požehnaná památka ;
str. 260 n.

^> List opata broumovského Alexia Hiibnera z býv. archivu kláštera

sv. Mikuláše na Starém mst pražském.

^) List Fulgentia Jana Bílka k opatu broumovskému Augustinu Sei-

fertovi ze dne 2. prosince r. 1653 : „Audio me rursus ab aliguo falso delatore

apud reverendissimum dominm bene descriptum esse. Mallem hinc ex his

miseriis liberari. Lubens viderem, an alium ita describerent, nec non omni-

bus gratiosissimus foret. Sed patientia est mihi necessaria. Deus dabit his

quoque brevi íinem." Manuscript arcibisk. archivu v Praze.
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Seifert propjil název, „superiora u sv. Prokopa." ^) Ale již

po sedmi letech vzdal se Jií superiorátu na Sázav a vyUedal
sob klidnjší psobení v kláštee políkem. Správa kláštera

na Sázav poruena pak Janu Prokopu Mannerovi,
jenž ped tím byl pevorem v Kladrubech. Znamenitý muž
ten povznesl klášter sv. Prokopa po stránce hmotné i duchovní,

rozmnožil poet bratí, konal s nimi spolené modlitby v choru,

zvelebil služby boží a dokal se toho, že eholní ústav, jemuž
v ele stál jakožto správce, zmohutnl získáním nkteré ástky

bývalých statk klášterních. Z veliké míry pispla k tomu
obtavost tehdejších dobrodinc: Matouše Ferdinanda Sobka
z Bílenberka, opata u sv. Mikuláše a již jmenovaného prvního

biskupa v Hradci Králové, paní Voršily Kateiny, manželky

p^na Františka Yiléma z Talmberku na Ratajích, zvlášt pak

opata broumovského a visitátora ádu Augustina Seiferta.

Majitelem statk klášteru nejbližších byl tenkráte Jan
Viktorin hrab z Yaldšteina na Komorním Hrádku,

maje po otci svém panu Adamovi ddiné panství na statku

svatoprokopském. S ním tedy zavedl jednání eený visitátor

Augustin Seifert, aby trhem postoupil klášteru nkterý
díl ddiného zboží svého. O podmínky smlouval se s panem
hrabtem jednak biskup Sobek jednak mnich broumovský Da-
niel ndefons Nigrin. Trhová smlouva, uzavená na Komorním
Hrá^.ku dne 8. kvtna r. 1663, stanovila takto: Za summu
18.000 zl. rýnských prodává Jan Viktorin hrab z Yaldšteina

visitátoru Augustinu Seifertovi a budoucím opatm i konventu

kláštera sv. Prokopa na Sázav ástku panství hrádeckého, ze-

jména pustou tvrz pod klášterem sázavským, pustý pivovar,

mlýn a pilu, pop luzní dvr pod klášterem, msteko Sá-

zavu, rychtu u kláštera, vesniku Yesce, pustý mlýn Kakov
s polmi, kamenné lomy, vápenici, eku Sázavu s rybolovem
v uritých mezích, 26 jiter lesa, jak oznail hranice jeho zemskými Yilém Ludvík Yilémovský, s honitbou; s polmi, lukami,

háji, rybníky, ovínem, zahradami a chmelnicemi, se šenkem a

krmami v msteku, u rychty i jinde ;
s far ním kostelem

sv. Martina, k nmuž vsi ode dávna náležité v stejných

povinnostech i píšt mají setrvati; s poddanými, všemi platy

^) List opata broumovského Augustina Seiferta ze dne 9. prosince r.

1653, v Dodatku.
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a závazky jejicli. Pi postupu statku toho položil kupující opat

broumovský panu hrabti botov 10.000 zl. rýnských; ostatní

pak ástku trhovou splatiti mu bylo v pti letech následujících.
Svdkové písemné smlouvy uvádjí se : jmenovaný biskup krá-

lovéhradecký Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, J. M. C.

rada Kunat Jaroslav hrab z Bubna, J. M. C. rada Pavel hrab
z Morzin. i)

Jakmile koup byla hotova, a klášteru sv. Prokopa p-
vodní statek jeho zase získán, peoval o to visitátor ádu, aby

sázavským bratím dostalo se ádného opata. V kláštee

emauském pebýval tenkráte mnich cizího piivodu Jan Chry-
sostom^ de Belmonte, za njž mnohé pímluvy se daly u opat
benediktinského ádu v Cechách. Yisitátor Augustin Seifert

hodlaje tedy osaditi opatstvi u sv. Prokopa, pomyslil na Jana

Chrysostoma. Že však vyslovovány obavy, jakoby dchody
kláštera nestaily ješt ke všem potebám nového opata, složil

Jan Chrysostom 3000 zl. do rukou visitátora ádu, aby vedle

dobrého zdání svého pispíval z nich na lepší jeho opateni.

Když potom propuštn byl Jan de Belmonte z kongregace

montserratských oenediktinv a uinil slib poslušnosti v eholi

eské, prohlásil jej visitátor listem ze dne 20. kvtna r. 1663

za opata kláštera sázavského. 2) El ízení vnjších záležitostí

zstaven u sv. Prokopa mnich Jan Prokop Manner,

Štdrý píznivec kláštera Augustin Seifert zemel
dne 14. íjna r. 1663. Nástupci jeho Tomáši Sartoriovi ped-
nášel Manner žádosí, aby propuštn byl ze služeb kláštera sá-

zavského. Ale na pímluvu biskupa Matouše Ferdinanda Sobka

zstala prosba jeho oslyšena^). Schylovalo se totiž k novým

^) Smlouva o statek sázavský uinná dne 8. kvtna r. 1663 mezi visi-

tátorem- Augustinem Seifertem a Janem Viktorinem hrabtem z Valdšteina,

v Dodatku.

-) List opata Augustina Seiferta ze dne 20. kvtna r. 1663, v Dodatku.

3; tírvn. list Jana Prokopa Mannera k opatu Sartoriovi ze dne 6. pro-

since r 1663: „Quantum in me est, novit (Dominatio Vestra) curas s. Pro-

copii ad beneplacitum pie defuncti (t. j. opata Seiferta) atque ad servitium

domini Chrysostomi a me assumptas esse, et cum liae cessent, meam quoque
servitium exspiratum cogitavi, qui uti non minus novit omnem aetatem meam
in similibus consumpsi, ut proinde vacationem competere mihi censere possem;

atquo idcirco omnino concluseram arrepta in proximo commoditate his servi-

tiis valedicere, sed quia illustrissimus dominus episcopus instat et forte eve-
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zmnám v hodnostech, pi nichž pamatováno také na zaslou-

žilého mnicha Jana Prokopa. Opat de Belmonte vzdal se již

na sklonku roku 1663 úadu svého na Sázav, jmenován byv
trvám biskupem v Risan nebo Trogiru. i) Brzy po od-

chodu jeho ustanovil visitátor nového opata ke sv. Prokopu,

již svrchu eeného eholnika broumovského Daniele Ilde-

fonsa Nigrina, listem ze dne 24. bezna r. 1664. Svobodné

volby nebylo zatim mnichm páno, ježto sbor jejich z rzných
klášter sešlý a posud neúplný tžko by jednotil se ve píin
tak dležité a opravným snahám v eholi nerad propjoval
slechu. Nicmén ustanovení opata Mgrina dalo se s vdomím
i souhlasem bratí broumovských, zejména pevora tamního

Maura Eajmana, podpevora Jakuba Hbnera, faráe Davida,
faráe v Hoejší Teplící Kryštofa Klossa, provisora Placida

a probošta polického Alfonsa. ^) Dosavadní správce kláštera

sázavského Jan Prokop Manner vyhlédnut zárove za opata
ke sv. Mikuláši v Praze. Když na podzim r. 1664 dosáhl jme-

novaný biskup královéhradecký Matouš Ferdinand Sobek pa-

pežského potvrzení a potom i svcení (dne 15. bezna r. 1665),

opustil Manner Sázavu po tyletém blahodárném psobení
a sthoval se do Prahy. ^)

Nový opat sázavský Nigrin pocházel z msta Kolína nad

Labem. Pro upímnou zbožnost a osvdené pednosti ducha

tšil se obecné vážnosti u svých spolubrati. Z nich již uve-

dený Kryštof Kloss, aby na jevo dal radost z povýšení mi-

lého druha, i také pomoc mu uinil k zavedení hospodáství,
vnoval hned klášteru sv. Prokopa 300 zl. ^) Píkladu

toho následoval bývalý správce kláštera a již arcibiskup

reverendissimae Dominationi Vestraemolestia accrescere videretur, commisi

et commito me placito, ut si necessarius sim, noa recusem laborein. Quid-

quid igitur mihi iinponere plaeuerit, de conatu meo usque ad extrémm po-

tentiae confidat." Z arcMvu bevnovského.

^) Zápisky bevnovské jmenuji jej „episcopum rosonensem et traguri-

ensem," as biskupování jeho neudávajíce. Msto Risano (lat. Resinum, Eosa)

pestalo býti sídlem biskupským ped r. 1540; v Trogiru (lat. Tragurium)
sídlil biskup až do r. 1828. Název biskupa rosonského má posud biskup

kotorský.

2) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 52.

2) Ekert : Posvátná místa kr. hl. msta Prahy ;
II. str. 359.

*) Bienenberg : Sazawa oder s. Prokop ;
str. 53 n.
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Matouš Ferdinand z Bílenberka, darovav brzy po dosed-

nutí na prestol u sv. Víta 300 zL, a pozdji roku 1673 ješt
25 dukát ke sv. Prokopu. Týž arcipastý chtje zvýšiti po-

ctivost kláštera, k novému kvtu se probirajícílio, navrátil
ke kostelu sázavskému rám z tla sv. Prokopa, jež ped
tim opatrováno bylo v metropolitním ckrám sv. Yita na krade

pražském, a sám pinesl je na Sázavu roku 1669. Tekdáž ve

slavném prvodu vstíc vyšel opat Daniel Ildefons s bratími

a zástupem vících dobrotivému arcibiskupu na vrch Veletín
;

naež posvátný ostatek složen jest v kapli Panny Marie podle
sakristie. ^)

S panstvím nad statkem sázavským získal opat právo
podávati faráe ke kostelu sv. Martina v msteku Sá-

zav, y duchovní správ tamjší pracovali mnichové již od

konce 16. století, zizováni jsouce od rzných koUátor, hned

duchovních hned svtských. Zpravidla býval pedstavený klá-

štera spolu faráem v Sázav, ostatní pak mniši-knží jeho

kaplany. Za doby, kdy nov šíeno katolické vyznání obyva-
telstva v Cechách, peovali eholníci z kláštera sv. Prokopa
o reformaci ve stedním Posázavi; i povedlo se jim

aspo vkol sídla jejich utvrditi víru katolickou. Po té stran

odnášela se innost mnich k panstvím a statkm za naší doby
takto jmenovaným: Bevary a Bevarky, Zásmuky, Církvice,

Sázava, Rataje, Šternberk, Ostedek, Hrádek nad Sázavou,
Kostelec nad ernými lesy. Ješt roku 1654 pisluhoval fará
v Sázav vícíra šírého okolí, jež oznaíme krajními osadami,

poínajíce u eky Sázavy nad klášterem: Vraník, Ceenice,

Drahovice, Lbosyn, Tatouovice, Cakov, Ostedek, Lesnice,

Blice, Oclivy, Samechov, Stimelice, Hradec, Oplany, Drletín,

Mostice, Pestavlky, Drahobudice, Manice, Yavinec, Oírkvice,

Skvrnjov, Talmberk, Mrchojedy, Samopše. 2) Od záduší sá-

zavského rozpjeno bylo osadníkm ped r. 1660 nemén než

21 kráva (zádušní, železné krávy). Vycházelo pak roního

platu z krávy 30 groš; byla-li jalová, toliko 22^/2 groše 2).

Opat Mgrin horliv úastnil se kapitolních schzí
benediktinského ádu v Cechách, jak astjité doby rozpisoval

^) Fabricius : Požehnaná památka ;
str. 268 n.

2) Blahovst, 1888; str. 451 n.

^) Purkrechtní kniha sázavská z let 1614—1660.
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je visitátor Tomáš Sartorius. První shromáždní takové konalo

se v srpnu r. 1665 v Broumov. Ke druliému nabídl Nigrin
místo i pohostinný stl v kláštee na Sázav. Tam tedy
sešli se dne 2. ervence r. 1673 vynikající benediktini z Cech

a Moravy rokovat o pilných potebách svého ádu, i setrvali

u sv. Prokopa až ke dni jeho svátenímu 4. ervence t. r.

Opat Nigrin obcoval téhož roku na podzim benediktinskému

sjezdu v kláštee sv. Mikuláše v Praze. O dv léta pozdji
dostavil se také ke kapitolní schzi, jež odbývána v Praze

z jara r. 1676. i)

Nkdy r. 1666 zemel Jan Viktorin hrab z Valdšteina,

po otci svém, panu Adamovi, majitel panství hrádeckého a tudíž

i. držitel onoho dílu zápisného zboží kláštera sv. Prokopa, který
ode dávna zastaven byl ke Komornímu Hrádku. Smrtí jeho

vycházel ze zápisu eený díl bývalých statk sázav-

ských, ježto listem císae Rudolfa II. ze dne 6. bezna r. 1603

toliko panu Adamovi a jednomu z ddic jeho propjeno bylo

právo do života užívati zástavy od kláštera sv. Prokopa, naež
král eský nebo konvent mnich položením summy 11051 kop
20 groš míšeských vyplatiti mohl statek klášterní. Nemeškaje,
oznamoval opat Nigrin synm pana Jana Viktorina, to jest

Adamu Maximiliánovi, Janu Karlovi a Ferdinandovi, bratím

hrabatm z Valdšteina na Komorním Hrádku, rok naped, že

chce vyplatiti zápisné statky kláštera sázavského a to tak, aby
páni hrabata místo penžité výplaty podrželi ástku
tch statk k ddinému vládnutí, ostatek pak klá-

šteru vrátili a také ddin postoupili. Bželo pak
o toto zboží duchovní: msteko Mnichovice, vsi Chora-

tice, Samechov, Blokozly, Samópše, Mrchojedy, Pi-
bislavice, Dojetice (z ástky), Rovnou (z ástky), Ki-
volaje (z ástky) a dvr kmetcí v Drletín.

V dalším jednání o smnu a postup statk naídil císa

Leopold I. listem ze dne 12. února r. 1667, aby k porovnání
obou stran zízeni byli smluví stavu panského a rytíského.
Královští místodržící v Cechách potvrdili tedy listem ze dne

4. dubna t. r. tré smluvích nebo komisa: Václava

Jiího hrabte ze Šternberka, J. M. C. radu a zemského soudce

v království eském, Františka Leopolda z Talmberka, hejtmana

1) Bieueuberg: Sazawa oder s. Prokop: str. 53.
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kraje kouimského a rytíe Lifcmíra Vidiimi Obyteckého z Obytec,
J. M. C. radu a soudce zemského v království eském, z nichž

poslední však nemohl pro nedostatek zdr^aví úastniti se jed-
nání. Ostatní dva ohledavše všechny ástky jmenovaných statk,
i cenu jejich vyšetivše, smluvili opata Nigrina za konvent

mnich sázavských a pány Adama Maximiliána, Jana Karla

a Ferdinanda hrabata z Yaldšteina na Komorním Hrádku takto :

Klášter sv. Prokopa postoupí hrabatm z Yaldšteina msteko
Mnichovice, vsi Choratice, Samechov, Pibislavice, Rovnou

(z ástky), Kivolaje (z átky) a dvr kmetcí v Drletin za d-
dictví zpupné a žádnému v niem nezávadné ke jmní, držení,

dání, prodání aneb jinému téhož ddictví, msteka a vsí, po-

stoupení plným právem. Páni hrabata z Yaldšteina postoupí
zase klášteru ze vsí zápisných a duchovních beze vší výplaty :

Blokozly, Samopše s mlýnem eeným Bártovým, Mr-

chojedy, Dojetice (z ástky) se všemi okolními lesy blíž

kláštera ležícími. Že však cena statk, hrabatm z Yaldšteina

od kláštera puštných, vtší jest nežli výplata 11051 kop 20

groš míšeských spolu s dluhem 1635 zL, jímž povinen byl

opat Janu Yiktorinovi hrabti z Yaldšteina a ddicm jeho,

nedoplativ ješt trhovou summu za statek sázavský z r. 1663,

pidali hrabata klášteru své vlastní a ddiné vsi: Radvanice
s pustinou benátskou a mlýnem Budínem a Pívlaky se vším

píslušenstvím' k ddinému jmní a držení plným právem.
Nkteré jiné ásteky zboží klášterního ke Komornímu Hrádku

pipsané, avšak již jinam pišlé, zejména ves Skvrnjov, dvr
kmetcí Chlum, dvr Kozly, jakož i omylem klášteru pipiso-
vanou ves Teboratice s tvrzí pustou Tryskovicemi, nebude

klášter pi pánech hrabatech z Yaldšteina nikdy více vyhle-
dávati. Písemnou smlouvou ze dne 9. kvtna r. 1667 vešly vý-

minky tuto eené v moc a právo, i) Po nkterém ase dožádal

se toho opat Nigrin, aby pátelské porovnání kláštera sv. Prokopa
s hrabaty z Yaldšteina zapsáno bylo do desk zemských. 2)

Panství kláštera po r. 1667 skládalo se z msteka Sázavy
a devíti vsí vkol. Byly to zejména po levém behu eky:
Pívlaky, Blokozly, Dojetice ;

na pravém behu : Samopše,

) Smlouva o statky uinná mezi opatem Danielem Ildefonsem Nigri-
nem a hrabaty z Yaldšteina dne 9. kvtna r. 1667, v Dodatku.

2) Desky zemské; 391. kvatern moský, 6. L. 16.
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Mrchojedy, Eadvanice, Nechyba, Benátky, erné Budy. Obvod

panství toho na vtších mapách posud jest patrný. Západní
pomezí jeho zstalo totiž hranicí soudního okresu

janovického (Uhlíské Janovice) proti soudním okresm :

vlašimskému, benešovskému, ernokosteleokému a kouimskému,
nebo také hranicí okresního hejtmanství kutnohorského proti

okresním hejtmanstvím: benešovskému, eskobrodskému a ko-

línskému. Proti východní hranici panství sázavského pro-

stírají se obvody vsí: ekanova, Talmberku, Ledecka, Vra-

níka (vše v soudním okresu janovickém).
Prvních dchod ze statku sázavského užil opat Daniel

Ildefons k opravám stavebním, dav sklenouti a novou stechou

opatiti presbyté opatského chrámu. Když arcibiskup

Matouš Ferdinand Sobek pinášel rám sv. Prokopa za dar

klášteru, nebylo ješt dílo opravy tak pokroilo, aby svaté

ostatky mohly spoinouti v presbytéi. I uložili je v kapli
Panny Marie vedle sakristie, kdež brzy potom zízen jest

poboní oltá Bolestné Matky Pán a na nm postavena
socha sv. Prokopa s dutinou v místech prsou, ve které za sklem

ukazovalo se rám z tla svtcova. ^)

Opat Daniel Ildefons Nigrin zemel dne 1. íjna r. 1679

a došel pohbu v kapli Panny Marie. Jak z nkterých pozdj-
ších zmínek patrno, nepilnuli k nmu mnichové sázavští pro

písnost, které jim dával okoušeti. V kláštee pebývalo tenkráte

osm eholník: P. Placid Vítek, 31 lety, rodem Slezan;

P. Aemilian Hlasivce, 2^ lety," rodem z Píbrami; P. Prokop,
34 lety, z Kromíže -na Morav

;
P. Ildefons Kuera, '25 lety,

Pražan; Fr. Maurus Moltzer, podjáhen, 25 lety, z Jihlavy, Fr.

Anselm, klerik, 21 lety, z Nmeckého Brodu; Fr. Rupert, kle-

rik, 23 lety, z Vysokého Myta; Fr. eho, jáhen, 291ety, z Ho-

epníka. Z nich tém všichni prošli studiemi filosofickými a

slyšeli o morální theologii ; jen l?r. Rupert byl teprve na uení
humanitním a Fr. eho na uení filosofickém. Krom ei
eské mocni byli oba Moravané také nminy. Do kláštera

pijati jsou všichni teprve po r. 1670. ,

Když po smrti Nigrinov poalo jednati se o nástupce,
žádali za to bratí konventu sázavského visitátora ádu To-

máše Sartoria, aby jim dáno bylo konati volbu nového opata,

^) Fabricius: Požehnaná památka; str. 269.
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aspo „per postulationem". Odpovdl visitátor, že lépe bude

zanecliati tu vc Bohu a jemu. Na to dopsali Sázavští arci-

biskupu Janu Bedichovi hrabti z Valdšteina (dne 24. prosince
r. 1679), prosíce, aby chránil jich pi právu svobodné volby

pedstaveného. Dne 10. ledna r. 1680 zavítal ke sv. Prokopu
pan visitátor, maje po boku superiora z kláštera bevnovského
P. Jehoe Aulíka. Svolav mnichy v hromadu, pedítal jim
nejprve císaské rozhodnutí, kterým piznávala se plná moc

opatm v Broumov jakožto visitátorm benediktinských klá-

šter v Cechách, aby zizovali opata na Sázav. Potom ozná-

mil vli svou, že pítomného P. ehoe Aulíka ustanovuje

jim opatem. Mnichové slyšíce to, hlasit odporovali. Nicmén

pedsevzal visitátor installaci nového opata a pijav od nho
slib vrnosti a poslušnosti, poruil mu ízení kláštera.

P. Aulík pesvdil se hned v prvních dnech pobytu svého

na Sázav, že by opatování jeho nebylo bez velikých tžkostí.

Prosil tedy visitátora o propuštní z úadu a byl již na konci

msíce ledna ze Sázavy odvolán. Mnichové podali o tom zprávu

arcibiskupskému úadu v Praze; naež dne 17. února došli ke

sv. Prokopu ordinariátní komisai vyšetit prbh pedešlé

volby a stížnosti mnich, i) Po nkterém jednání piznáno ko-

nen Sázavským, aby volili sob opata „per postulationem".
K nové volb, jež dala se dne 2. kvtna r. 1680, vypravil vi-

sitátor zástupce svého Jana Prokopa Mannera arcibiskup pak
zídil za komisae kanclée Jana Fr. Liepura a konsistorního

radu Matouše Malanotta. 2) Sázavští žádali sob opatem P. Co e-

lestina Jindicha z kláštera kladrubského. Tomu také do-

stalo se potvrzení v úad jak od visitátora ádu Tomáše Sarto-

ria ^) tak od arcibiskupa Jana Bedicha i od císae Leopolda I.

Dne 19. kvtna installoval jej zástupce visitátorv již eený

1) Protokol ze dne 17. února r. 1680, v arcibiskupském archivu.

^) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 75.

2) Za potvrzení své žádal opat visitátora ádu listem ze dne 3. kvtna
r. 1680 : „Cum autem talis actus (t. j. volba postulací) in congregatione

nostra a reverendissimo domino utpote superiore nostro ordinario requirat

approbationem, hisce me humiliter praesento et nomine monasterii, ad quod

regendum assumptus sum, rogo, quatenns reverendissima Dominatio super

postulatione ista ratihabitionem suam declarare dignetur." Z archivu kláštera

bevnovského.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 19
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Mrchojedy, Eadvánice, Nechyba, Benátky, erné Budy. Obvod

panství toho na vtších mapách posud jest patrný. Západní
pomezí jeho zstalo totiž hranicí soudního okresu

janovického (Uhlíské Janovice) proti soudním okresm :

vlašimskému, benešovskému, ernokosteleokému a kouimskému,
nebo také hranicí okresního hejtmanství kutnohorského proti

okresním hejtmanstvím: benešovskému, eskobrodskému a ko-

línskému. Proti východní hranici panství sázavského pro-

stírají se obvody vsí: ekanova, Taimberku, Ledecka, Yra-

níka (vše v soudním okresu janovickém).
Prvních dchod ze statku sázavského užil opat Daniel

Ildefons k opravám stavebním, dav sklenouti a novou stechou

opatiti presbyté opatského chrámu. Když arcibiskup

Matouš Ferdinand Sobek pinášel rám sv. Prokopa za dar

klášteru, nebylo ješt dílo opravy tak pokroilo, aby svaté

ostatky mohly spoinouti v presbytéi. I uložili je v kapli
Panny Marie vedle sakristie, kdež brzy potom zízen jest

poboní oltá Bolestné Matky Pán a na nm postavena
socha sv. Prokopa s dutinou v místech prsou, ve které za sklem

ukazovalo se rám z tla svtcova, i)

Opat Daniel Ildefons Nigrin zemel dne 1. íjna r. 1679

a došel pohbu v kapli Panny Marie. Jak z nkterých pozdj-
ších zmínek patmo, nepilnuli k nmu mnichové sázavští pro

písnost, které jim dával okoušeti. Y kláštee pebývalo tenkráte

osm eholniku: P. Placid Vítek, 31 lety, rodem Slezan;

P. Aemilian Hlasivce, 2i lety," rodem z Píbrami
;

P. Prokop,
34 lety, z Kromíže -na Morav

;
P. Ildefons Kuera, '25 lety,

Pražan; Fr. Maurus Moltzer, podjáhen, 25 lety, z Jihlavy, Fr.

Anselm, klerik, 21 lety, z Nmeckého Brodu; Fr. Eupert, kle-

rik, 23 lety, z Vysokého Mýta; Fr. eho, jáhen, 291ety, z Ho-

epníka. Z nich tém všichni prošli studiemi filosofickými a

slyšeli o morální theologii ; jen Fr. Eupert byl teprve na ueni
humanitním a Fr. eho na uení filosofickém. Krom ei
eské mocni byli oba Moravané také nminy. Do kláštera,

pijati jsou všichni teprve po r. 1670. .

Když po smrti Nigrinov poalo jednati se o nástupce,
žádali za to bratí konventu sázavského visitátora ádu To-

máše Sartoria, aby jim dáno bylo konati volbu nového opata,

^) Fabricius: Požehnaná památka; str. 269.
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aspo „per postulationem". Odpovdl visitátor, že lépe bude

zanecliati tu vc Bohu a jemu. Na to dopsali Sázavští arci-

biskupu Janu Bedichovi hrabti z Valdšteina (dne 24. prosince
r. 1679), prosíce, aby chránil jich pi právu svobodné volby

pedstaveného. Dne 10. ledna r. 1680 zavítal ke sv. Prokopu
pan visitátor, maje po boku superiora z kláštera bevnovského
P. ehoe Aulíka. Svolav mnichy v hromadu, pedítal jim
nejprve císaské rozhodnutí, kterým piznávala se plná moc

opatm v Broumov jakožto visitátorm benediktinských klá-

šter v Cechách, aby zizovali opata na Sázav. Potom ozná-

mil vli svou, že pítomného P. ehoe Aulíka ustanovuje

jim opatem. Mnichové slyšíce to, hlasit odporovali. Nicmén

pedsevzal visitátor installaci nového opata a pijav od nho
slib vrnosti a poslušnosti, poruil mu ízení kláštera.

P. Aulik pesvdil se hned v prvních dnech pobytu svého

na Sázav, že by opatování jeho nebylo bez velikých tžkostí.

Prosil tedy visitátora o propuštní z úadu a byl již na konci

msíce ledna ze Sázavy odvolán. Mnichové podali o tom zprávu

arcibiskupskému úadu v Praze; naež dne 17. února došli ke

sv. Prokopu ordinariátní komisai vyšetit prbh pedešlé

volby a stížnosti mnich, i) Po nkterém jednání piznáno ko-

nen Sázavským, aby volili sob opata „per postulationem".
K nové volb, jež dala se dne 2. kvtna r. 1680, vypravil vi-

sitátor zástupce svého Jana Prokopa Mannera arcibiskup pak
zídil za komisae kanclée Jana Pr. Liepura a konsistorního

radu Matouše Malanotta. 2) Sázavští žádali sobe opatem P. Co e-

lestina Jindicha z kláštera kladrubského. Tomu také do-

stalo se potvrzení v úad jak od visitátora ádu Tomáše Sarto-

ria 3) tak od arcibiskupa Jana Bedicha i od císae Leopolda I.

Dne 19. kvtna installoval jej zástupce visitátorv již eený

^) Protokol ze dne 17. února r. 1680, v arcibiskupském archivu.

2) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 75.

2) Za potvrzení své žádal opat visitátora ádu listem ze dne 3. kvtna
r. 1680 : „Cum autem talis actus (t. j. volba postulací) in congregatione

nostra a reverendissimo domino utpote superiore nostro ordinario requirat

approbationem, hisce me humiliter praesento et nomine monasterii, ad quod

regendum assumptus sum, rogo, quatenus reverendissima Dominatio super

postulatione ista ratihabitionem suam declarare dignetur." Z archivu kláštera

bevnovského.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 19
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Jan Prokop Manner, opat u sv. Mikuláše na Starém mst
pražském. 1) P. Coelestin pooliázel z msta Tebíe na Morav.

Byl muž uený a rozšafný, jenž vlídným jednáním získal

sob lásku klášternícb. bratí i všeho sousedstva. PoHíchu opa-
tování jeho na Sázav skonilo se již po roce velmi nešastnou

píhodou. Jsa milovníkem kvtin, pstoval je opat i ve vrchním

pate vže na zahrad, kdež sklouznuv, narazil hlavou o trám

a mrtev dopadl k zemi dne 18. ervna r. 1681.

K nové volb pistoupili mnichové dne 8. ervence t. r.

Tu pak po pilné úad vznesli k pítomnému visitátoru Tomáši

Sartoriovi žádost, aby potvrdil jim za opata P. Benedikta
Grrasera z kláštera kladrubského. 2) Když opat kladrubský
Coelestin Mendl zvoleného z konventu propustil, neváhal ani

visitátor schváliti rozhodnutí Sázavských, ba sám uvedl P. Be-

nedikta v úad jeho u sv. Prokopa dne 27. záí r. 1681. Brzy

potom obrácen byl zetel nového opata na dokonání staveb-

ních oprav pi chrám, k nimž první byl ruku piložil

pedchdce jeho Nigrin. Sesuté hrobky pod dlažbou kostelní

jsou nov vyzdny a krypta pod presbytéem pevn sklenuta.

Pvodní sestup do ní z prostední lodi zakryli náhrobním ka-

menem, kdežto dvojitý šnek po stran, který pochází z doby

gothického stavitelství, byl vyištn. Opat dal zhotoviti nový
hlavní oltá a varhany, jakož i ke slavnjším službám

božím zavedl na Sázav figurální hudbu. ^) Pam zásluh jeho
o klášterní chrám hlásá posud mramorová deska s nápisem,
zasazená nad hlavním vchodem do kostela: „Deo Spiratore,

angelo monitore,^) Udalrico fiindatore, Bretislao cousumatore.

1) Opat Coelestin Jindich dkoval za installaci listem k visitátoru

Tomáši Sartoriovi ze dne 26. kvtna r. 1680. Originál v archivu bevnovském.

2; Srvn. písemné svdectví o volb, jež vydal konvent sázavský dne 8.

ervence r. 1681; v Dodatku.

2) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 75 n.

*) Tomu na vysvtlenou služiž, co píše Hájek k r. 1035: „Betislav
kníže dne jednoho povolav k sob milostníka svého biskupa Šebíe, oznamo-

val jemu svou velikou a hroznou píhodu, která se jemu té pedešlé noci pi-
hodila: tak že jest k nmu pišel andl boží, jemu vli božskou oznamuje, i

pikazuje, aby hned bez meškání rozkázal kostel Panny Marie a sv. Jana

Ktitele na Sázav svým nákladem dostavti. Biskup vyslyšav to všechno ob-

šírn od Betislava, jemu ekl : Milý synu, vzdej chválu Pánu Bohu a ui
tak, jist jest znamení, že Ti Pán Bh chce za ten asný základ píbytek
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Severo confirmatore, s. Procopio primo in abbatia rectore ec-

clesia honori B. V. Mariae et s. Joanni Baptistae dicata, 200

et ultra annis zisskiano sacrilegio ruinata — restaurata

MDOLXXXVII."
Horle o zvelebeni domu sv. Prokopa, získával mu opat

•G-raser píznivce mezi šlecbtou eskou, zejména mezi

panstvem, jebož statky a sídla byly vkol kláštera. Vynika-

jící osoby docbázely té doby na Sázavu uctít posvátného místa

nebo vyprošovat sob. pímluvy svtcovy u Boba v rzných
potebách života. Dne 1. íjna r. 1685 meškal v kláštee nej-

vyšší purkrabí pražský Adolf Vratislav hrab ze Šternberka

s manželkou, dtmi a etným prvodem, v nmž spatovali se

také ti otcové z tovaryšstva Ježíšova. Za dar klášteru pinesl

pan hrab opis zprávy o kanonisaci sv. Prokopa r. 1204. i)

Dobrodinci kláštera velmi obtavými byli svobodní páni
z Talmberka, z nichž Jan František Kryštof, biskup králo-

véhradecký (r. 1676—1698), daroval opatu G-raserovi stíbrné

pontifikální umývadlo.
Na sklonku 17. století pebývalo na Sázav deset mnichv.

Opat jejich P. Benedikt Graser byl sice pvodu nmeckého
rodem z Karlových Var, avšak pilnuv upímn k místu p-
sobení svého, nejen bratím v kláštee, ale i vícímu lidu

v Posázavi, jenž té doby již hojnji poal v prvodech cír-

kevních docházeti ke sv. Prokopu, propjoval se láskou a peli-
vostí. S pedstavenými ostatních klášter benediktinských
scházel se na ádových kapitolách, jakož zejména víme o pí-
tomnosti jeho v Praze dne 23. listopadu r. 1686 a potom zase

dne 10—12. ervence r. 1690. Po 151etém opatování zemel
dne 13. listopadu r. 1696. 2)

Z píin nám mén povdomých nepivolil k tomu visi-

tátor ádu Tomáš Sartorius, aby Sázavští konali volbu nového

opata, nýbrž vyžádav si svolení císae Leopolda I. ze dne

ly. dubna roku 1697, ustanovil ke správ kláštera na ti léta

"vuý (láti. A on kníže vedle rozkazu andla božího a rady biskupovy svo-

lav dlníky jednak ze vší eské zem, kázal tu slavný a velmi nákladný klá-

šter postaviti."

^) Bienenberg : Sazawa oder s. Prokop ;
str. 29. Srvn. str. 500 to-

hoto díla.

2) Necrologium bevnoviense.
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administrátora P. Aemiliána Hlasivce. Než ani potont
r. 1700 nedošlo k volb nástupce G-raserova, ano zatimni správ-
covství konventního seniora o ti léta bylo prodlouženo. Teprve-

po sneseni provinciální kapitoly z roku 1702 rozepsal visitátor

Otmar Zink {icóka 1700—1738J volbu opata na Sázav ke dni

24. dubna r. 1703. Arcibiskup Jan Josef lirab Breuner upo-
zornil mnichy, že ke kanonické volb teba jest, aby dala se-

u pítomnosti ordinariátnícb komisa, jinak že by zvolenéhO'

za opata uznati nemohl. Y téže píin dopsal papežský nuntius-

ve Vídni eholnikm u sv. Prokopa (na konci msíce února

r. 1703), dokládaje, že povinností jejich jest žádati arcibiskupa,

za odeslání komisav. Nicmén neuposlechli mnichové a vy-

prosili si toliko pítomnost svtských komisa, krajských hejt-

man v Kouimsku, jež zemská vláda ochotn listem ze dne-

30. bezna r. 1703 k volb vypravila. Opatem na Sázav stal

se P. Václav Košin z Preudenfeldu, kterého hned visi-

tátor písahou vrnosti sob zavázal a v nové hodnosti potvrdiL

Když pak dostalo se Kosinoví i zempanského potvrzení (quoad.

temporalia) listem císae Leopolda I. ze dne 29. února r. 1704,

vznesl takto zízený opat žádost k panu arcibiskupovi za vrchno-

pastýské požehnání k úadu. Odpovdí, ovšem odmítavou, byt
mu list arcibiskupa Jana Josefa ze dne 31. kvtna r. 1704.

Benediktini sázavští nesli velmi tžce, že opatu jejich ne-

dostává se práva pontifikalii, a co s tím spojeno bylo, místa.

a hlasu na snmu zemském, Bylit opati tamjší od r, 1663,.

kdy klášter získal zase deskový statek, praelaty království
eského a smli úastniti se snmovního jednání „a díe accep-
tae infulae." Že však teprve pi biskupském žehnání ode-

vzdávány opatu eené odznaky, neukazovala se nadje, aby
Václav Košín dosáhl plného práva pedešlých opat-praelat,.
než dobrovolným poddáním se panu arcibiskupovi. I pohnul
k tomu konen r. 1709 leny konventu, aby zvláštním listem

k arcibiskupovi vyznali závislost kláštera sv. Prokopa na úad
arcibiskupském a prosili za benedikci pro opata, pi jehož volb
mli pítomni býti ordinariátní komisai. Arcibiskup Jan Josef

hrab Breuner obdržev list od pevora a bratí sázavských,,

potvrdil volbu Košínovu a zídil k tomu svtícího biskupa.
Víta Seipla, aby za nho požehnal opatovi. Dne 14. dubna r..

1709 pisahal Košín ped biskupem, že nepokládá sebe a klášter
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svj za exemptní z moci ordinariovy a pijal hned na to be-

nedikci i).

Povolnos konventu sázavského byla velice proti mysli
visitátora ádu Otmara Zinká. I pokoušel se o to s nemalým
TÍsilim, aby opat písahu svou odvolal, a mnichové by pro-
hlásili poddání své za vynucené. Když pak nešlo mu po

"v^li, chystal se teba i hmotnou mocí pímti opata a bratí,

aby poslechli. Václav Košín uprchl ped ním z kláštera, když
nenadále s cizími osobami na Sázavu pibyl (na veer dne

19. února r. 1710}. Ob strany žalovaly pak u císae Josefa I.,

žádajíce sob pomoci svtského ramene. Opat Košín zašel ve

stížném podání píliš daleko, upíraje dokonce protivníku svému

•dozorího práva ke klášteru svatého Prokopa; zaež dostalo se

mu písné výtky a naízení z královské kanceláe ve Vídni,

a,by visitátora ádu Otmara Zinká uctiv pijímal, kdykoli za

píinou dozoru do kláštera zavítá, jinak že by eený visitátor

právo ml užiti proti nmu duchovních censur.^) Pes to se-

trval Košín v odporu : nepijal listu Otmarova, kterým ohlašo-

vána mu byla visitace ke dni 10. íjna r. 1711, a vzdálil se

z kláštera, když nová lhta k visitaci byla stanovena. Visitátor

žaloval znovu ped císaem Karlem VI. a dokal se reskriptu

ze dne 31. bezna r. 1712, aby zbavil Košína hodnosti opatské,

jestliže do trnácti dn po dané výstraze nepizná se k nmu
jako svému pedstavenému.^) Jakkoli pak opat sázavský pod-
dával se Otmarovi po listech do Prahy zaslaných (v kvtnu
r. 1712) : že nechtl podepsati reversu, jehož obsah vykraoval
z mezí práva a slušnosti, složil jej visitátor s úadu
listem ze dne 19. záí r. 1712. *) Zemská vláda odala Košínovi

správu klášterního jmní, potvrdivši za administrátora u sv.

Prokopa P. Benedikta Bacha z kláštera bevnovského.

Zatím opatil se opat listy nkterých soused-šlechtic,
kteí potvrzovali mu, že na Sázav vedl vždy život neúhonný,

^) Srvn. List arcibiskupa Jana Josefa ke konsistoi pražské ze dne

24. dubna r. 1709, v Dodatku.

2) List ovdovlé císaovny Eleonory k místodržícím eským ze dne 25.

srpna r. 1711. Opis v arcibiskupském archivu.

^) List císae Karla VI. ke král. místodržícím v Cechách ze dne 31.

bezna r. 1712. Opis v arcibiskupském archivu.

*) List visitátora Otmara Zinká ze dne 19. záí r. 1712, v Dodatku.
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byl pikladným pedstaveným a dobrým hospodástvím zve-

lebil statek klášterní. Svdectví taková jakož i pímluva novébo-

arcibiskupa brabšte Khnburka naklonily mu ponkud císae

Karla YI., s jebož dovolením sml pomoc hledati u apoštol-

ského nuntia ve Yídni. Rozsudkem ze dne 13. ervence r. 1713^

prohlašoval nuntius Julius kardinál Piazza, že opat Václav

Košín má navrácen býti ke svému úadu na Sázav, ježto pi slo-

žení jeho s opatství nebylo šeteno právních podmínek. Naproti
tomu dožádal se visitátor Otmar Zink u papeže Klementa XI.

nových soudc, i) kterým však nevidlo se jinak rozhodnouti,

nežli rozhodl apoštolský nuntius. Domáhaje se píznivjšího

výsledku pro sebe, vyhledával visitátor i potom jiné a jiné
rozhodci. ^) Císaským reskriptem ze dne 9. bezna r. ITIO'

vrácena jest opatu Václavu Kosinoví správa
klášterního jmní a místo mezi praelaty na snmu
zemském.

Aby spory nemly náhlého konce, oznámil visitátor Ko-

sinoví (listem ze dne 16. bezna r. 1719), že trvá na svém

právu dohlížeti ke klášteru sv. Prokopa, i bude je vykonávati

plnou mrou jako r. 1712. Když opat odporoval tomu, žaloval

na nj Otmar pi apoštolské nuntiatue a dosáhl rozhodnuti

nuntiova ze dne 28. února r. 1722, že opat sázavský povinen

jest poddati se dohledu visitátorovu. ^) Košín odvolal se do

E,íma. Nedlouho potom (v dubnu r. 1722) zavítal na Sázavu

delegát Otmarv P. Anselm Vlach, opat u sv. Mikuláše v Praze,

konat ohlášené visitace, pi níž ti novice z kláštera vypudil.

Visitátor Otmar žaloval ješt císai, že Košín jest špatným
správcem jmní klášterního. K dovršení útrap spikli se dva

mnichové: P. Benedikt Herrman a P. Prokop Dietrich proti

svému opatovi. Dne 17. ervna t. r. pibyl z nenadání visitátor

Otmar Zink s etnou družinou na Sázavu a rozplašiv mnichy
tamjší krom P. Benedikta, usadil u sv. Prokopa sedm nových
bratí z kláštera broumovského. Té doby ujal se Košína arci-

1) Breve papeže Klementa XT. ze dne 11. srpna r. 1713. Opis y arci-

bisk. archivu v Praze.

^) Srvn. Breve papeže Klementa XI. ze dne 7. ervna r. 1717 a další

breve téhož papeže ze dne 3. prosince r. 1717. Opisy v arcibiskupském ar-

chivu v Praze.

2) Opis v arcibiskupském archivu.
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biskup Ferdinand hrab Kíinburk. i) Ale dlouho trvající spor

roztrpil již opata, že poal zanedbávati úadu svého, mnichm
do kláštera položeným nepál a hospodáství sob nehledl. Za
tou píinou zízena jest komise z osob svtských od císae

(dne 14. listopadu r. 1724) a duchovních od apoštolského nuntia

(dne 2. prosince t. r.) k oitému ohledáni toho, na visitátor

do Košína nepestával stžovati. Opat pinucen byl vzdáti se

úadu a odešel z kláštera.

Není pochybnosti, že by opat Yáclav Košín uchován býval
všech nesnází a k nejlepším správcm kláštera sv. Prokopa ná-

ležel, kdyby neblahý spor o to, zdali ehole sv. Benedikta vy-
ata jest úpln z pravomoci biskupské, nebyl ve hrozivé pozadí
vku jeho se nakupil. Nicmén ani v tžkých okolnostech ne-

minula se správa Kosinová s dobrým prospchem kláštera. Již

od poátku 18. století závodili dobrodinci v darech a odkazech

na zvelebení služeb božích u sv. Prokopa. Pan František
z Talmberka uinil nadaci ze dne 8. února r. 1702, kterou

pojištna jest klášteru ástka 3000 zl., aby z ní vychováván

byl knz v kláštee a mel povinnost obtovati ron 12 mší

svatých na úmysl zakladatelv. ^J Manželka pana Jana Václava

hrabte ze Šternberka, hejtmana kraje kouimského, Marie
Magdaléna roz. hrabnka Heussenstammová odkázala

ke sv. Prokopu 100 zl. dne 21. bezna r. 1706. Pan Jan
František z Talmberka na Ratajích postoupil ke klá-

šternímu mlýnu v Církvici u Zásmuk kus louky, zaež zavá-

zali se mnichové k nkterému potu mší svatých za štdrého

dárce r. 1 708. ^) Paní Johanka Sabina, manželka pana
Rudolfa z Talmberka, roz. hrabnka z Valdšteina,
poruila klášteru 100 zl. r. 1708. Manželka pana Jana Fran-

tiška z Talmberka paní Josefa Maximiliana roz. z Lo-
wenfelsu darovala r. 1710 sto zlatých. František An-
tonín hrab z Weissenwolfuna Ylaširai poslal darem

k poutní slavnosti (dne 4. ervence) r. 1710 stíbrnou, draho-

^) List arcibiskupa Ferdinanda k opatu broumorskému OtmaroTi ze

dne 22. ervence r. 1722 a list zástupce arcibiskupova k apoštolské nuntia-

tue ve Vídni z msíce srpna t. r. Koncepty v arcibisk. archivu.

^) Pi odhadování statku ratajského r. 1710 sešlo prý s eené nadace.

Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 77.

2) List opata Košína a konventu kláštera sázavského ze dne 16. kvtna
r. 1708, v Dodatku.
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kamy osázenou mitru, berlu a svatozái, aby jimi ozdoben byl

milostný obraz sv. Prokopa. Dary ty pinesl tehdejší dkan

vlašimský Jan Chmelvoda. František Josef hrab z Vald-
šteina na Komorním Hrádku vnoval r. 1713 stíbrnou lampu
k obrazu sv. Prokopa a vykázal roní dchod 20 zl. na udr-

žování v ní stálého svtla, i) Manželka jeho paní Marie Mar-
kéta roz. hrabnka ernínova zaplatila z úcty k sv.

Prokopu zadrželou da klášterní 2222 zl. 34 kr. 41/2 den. a po-
slala písemné potvrzení toho za dar klášteru. Dne 3. ervence

r. 1714 obtoval fará zásmucký Sigmund Hlasivec stí-

brný relikviá k uložení ostatk sv. Prokopa, cenný do 202 zl.

Paní Josef-a Karolina hrabnka z ValdŠtein a po-
ruila klášteru 1500 zL, jež k rukám svým pijal administrátor

kláštera P. Benedikt Bach dne 12. ledna r. 1716.2) Paní Ka-
teina Mnická uinila nadaci 800 zl. Paní Marie Ele-
onora Klára z Trautmannsdorfu, roz. hrabnka ze Štern-

berka, dala r. 1719 zhotoviti stíbrnou lampu k hlavnímu

oltái, a syn její F rantišek Ada m hrab z Trautman ns-

dorfu na Jemništi vnoval podobnou lampu za 200 zl. Nej-

vyšší purkrabí pražský Jan Josef hrabe z Yrtbyna
Konopišti poslal r. 1724 velikou lampu ke sv. Prokopu, jež
mla podobu srdce a opatena byla znakem dárcovým.

Opat Václav Košín piioval se o to, aby úcta sv. Pro-

kopa nejen na Sázav a vkol kláštera nýbrž v celé zemi byla

zvýšena a zvelebena. Již od r. 1660 znamenali nkteí zbožní

lidé podivu hodné zmny na obraze sv. Prokopa v kláštee

sázavském, jakoby totiž svtec oi otvíral a po ctitelích svých
se rozhlížel, kterýžto úkaz zejména r. 1710 astji byl pozo-
rován. Mimo to nadcházely o výroní den sv. Prokopa (4. er-

vence) živelní pohromy v tak veliké míe, že lid nejinak než

nesvcením památky sv. patrona zem eské si je vykládal*
Za tou píinou dožádal se opat Košín arcibiskupského úadu
v Praze, aby konáno bylo šetení eených úkaz; naež se

svolením císaovny Eleonory r. 1711 prohlášen jest den

^) Msto ronílio dchodu toho vnoval pan hrab jistinu 500 zl. 1*. 1720.

^) Darovaná ástka ta sluje také nadací Ferdinanda hrabte v Vald-

šteina.
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sv. Prokopa za veejný polodenní svátek v celé

zemi. 1)

Co se týká úpravy klášterniiio ckrámu, poteb bohoslu-

žebných, a vcí hospodáských, svdili sami mnichové r. 1714,

že opat jejich Václav Košín byl piinlivým a vzorným správ-

cem kláštera. 2) Dokonalte stavbu obojího choru pi chrám,

opatil pro kostel dva oltáe a dv zpovdnice, umlým dílem

sochaským zhotoviti dal novou kazatelnu, opravil kapli

s chorem pro mnichy, vystavl svatyni u studánky Yosovky,

poídil novou stíbrnou berlu. Píbytek svj, tak zvanou

pra el a turu, vkem již zchátralý, upravil k pohodlnjšímu

pobytu. Na panství klášterním dal z kamene pestavti dva

mlýny a pilu, zídil nový dvr, poruiv vzdlati k nmu více

než 200 mr polí, zvelebil skelné hut, z nichž nájemce
odvádl roní poplatek, zídil rybníky a sádky. Za správy

jeho rozmnožila se stáda ovec a skotu, i poet kostva. Yisi-

tátor Otmar udával na nj r. 1720, že krom poteby založil

dva rybníky, vystavl dv sýpky a zbudoval sob letohrádek.

Za doby opata Košína jevila se též literární innost
v kláštee sv. Prokopa. Spisovateli byli: P. lide fon s

Yotava a P. Prokop Dietrich. O knížkách, které

vydali na rozmnožení úcty svatoprokopské, zmínku iníme na

sklonku tohoto spisu.

Zbaven byv úadu opatského, zabral se Yáclav Košín do

Prahy, kdež u pátel došel vlídného pijetí. Tenkráte živ byl

ješt bratr jeho Leopold, polní komisa ve vojšt císae Karla YI.

Oba bratí užívali šlechtického píjmí po otci Yavinci Kdšínovi

z Freudenfeldu, jenž býval úetním radou pi královské komoe
na hrad pražském. Na peetích Yáclavových vidti krom od-

znakv opatských štít kolmo rozdlený s obrazem eského lva

v levém poli a kotvy na právo; nad štítem, jejž dva mee
podpírají, vznáší se kohout; nápisem jsou poátení písmena
jména a hodnosti: W. K. D. F. - A. M. S. P. Stavové eští

zvolili opata Košína lenem visitaní komise v kraji áslavském

(v kvtnu r. 1719). Jak dlouho úad ten zastával, není nám

^) List královských místodržících v echách ze dne 12. ervna r. 1711,
v Dodatku.

^) List klášterního konventu na Sázav z msíce ervna r. 1714, v Do-

datku.
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povdomo. Zemel pak tžce zkoušený praelat v Praze dne

23. dubna r. 1734 a pocliován jest na Sázav,

Hlava dvanáctá.

Poslední opati. Zrušení kláštera r. 1785.

Pokud živ byl visitátor ádu Otmar Zink (f r, 1738),

zstávali Sázavští bez opata. Konvent mnioli skládal se nej-

více z profess broumovských, uvedených tam proti vli opata
Košína r. 1722. Teprve po odchod Kosinov pijímáni jsou
novici ke sv. Prokopu, jako Anastasius Slanovský, Bernard

Msteky, Karloman Šlechta, Edmund Chvalovský, Fulgentius

Pokorný, Hugo Fabricius, Justinián Schneider, Leander KJramá,
Maximilián Stepánv, Norbert Housenka. Pevorem bratí byl
r. 1731 P. Lambert Zach, administrátorem kláštera P.

Bonifatius Fric, eský spisovatel.

Když po smrti visitátora Otmara za nástupce jeho Ben-

nona Lobla usneseno bylo na provinciální kapitole ádu bene-

diktinského, aby mnichové u sv. Prokopa volili sob nového

opata, zbránila tomu léta válená, že nemohla volba asn býti

vykonána. Za války o ddictví rakouské, kterou zdvihli ne-

pátelé císaovny Marie Terezie r. 1740, snášel klášter tžké

píkoí. Opatský kostel P. Marie a sv. Jana Ktitele byl obrán

a potravní zásoby kláštera staly se koistí vojsk. Teprve r. 1744

došlo k volb opata. Dvrou bratí poctn jest P. Anastasius

Slanovský (r. 1744—1763), rodem z Prahy, jemuž dostalo

se také potvrzení k opatství jak od císaovny tak i od arci-

biskupa Jana Gustava hrabte z Manderscheid-Blankenheimu.

Z poátku r. 1746 potkala klášter sázavský truchlivá ne-

hoda. Dne 10. ledna v noci ped 10. hodinou, ani eholníci

v prvním spaní byli pohíženi, vypukl ohe v píbytku opa-

tov, kterým i praelatura i kostel i konventní stavení
tžce byly poškozeny. Opat totiž dal v píbytku svém d-
lati rákosový strop a neopatrností dlník vzala se zásoba

rákosu, naež dravým živlem všechny budovy jsou zasaženy.

Pohroma dotkla se nejvíce vetchého stavení klášterního, tak že

na opravu jeho nebylo více pomyšlení. Na Sázav pebývalo
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tenkráte 13 eholnik krom osob služebnýcli, jež všechny

zhoubný požár zbavil písteší, i)

V naléhavé poteb kláštera hlásili se ku pomoci mnozí

dobrodinci. Opat Anastasius piioval se také, aby veejnými
sbírkami doplnny byly dary jednotlivcv. Mimo to se svole-

ním zemské vlády uinny jsou nkteré výpjky. Seznam

píspvk, ze kterých veden byl náklad na stavbu novébo
kláštera a opravy ostatních budov, podává Bienenberg
takto: 2) Fará choceradský Augustin V. Soukup daroval 100 zl.

na poízení oltáe sv. Prokopa, administrátor kaple loretánské

na Spáleném vrchu u Vlašimi píjmím Chobodides vnoval

8 zl. 15 kr., panský úedník na Komorním Hrádku Jakub

Suchý 16 zl. 30 kr., Jan z Hartliebu 50 zl., nejmenovaný du-

chovní na sklo k oltái 20 zl., dkan vlašimský Jan Chmelvoda

100 zl.,^} svtící biskup pražský Rudolf hrab Spork 41 zl.

30 kr., paní hrabnka z Yaldšteina 12 zl. 36 kr., paní hrabnka?

Serényjová 12 zl. 27 kr., fará janovický Jakub Korb 37 zl*

22^/2 kr., farní administrátor ve Skalici 8 zl. 15 kr., slena Anna
Sudkovská 10 zl, 24 kr., knžna Savoyská 50 zl., František

Václav hrab z Vrtby na Konopišti 100 zl., purkrabí kono-

pištský 48 zl. 33 kr.
;
rakouská sbírka vynesla 921 zl., císaskou

sbírkou získáno 897 zl., od stav zemských pijato 3000 zl.,

od pana Jindry vypjeno 1000 zl, od matky pana podpevora
1500 zl., za mlýn ztrženo 400 zl., z kauce židovské vzato 400 zl.,

z kauce klášterních úedník 500 zL, od faráe týneckého 500 zl.,

od visitátora ádu Bennona Lóbla 250 zl., z pokladny solní

pijato 2000 zl.; celkem tudíž 12.083 zl. 521/2 kr.

Získav takto prostedky, dal opat Anastasius klášter ze

základu nov vystavti, a to v té podob, ve které podnes se

zachoval, tak že ze starých zdí nezbyl než kámen, jehož k nové

stavb použito.*) B,. 1746 za své vzalo nejen starodávné zízení

kláštera, ale i mnohé památky, jež inily místo tak velebným
a cti hodným, to jest náhrobky a pomníky muž slavných a

^) Srvn. Pamtní listinu z r. 1746, kterou pi oprav klášterního chrá-

mu vložili do bán menší vže.

2) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 81 n.

^) Obtavý dobrodinec ten žádal sob dojíti pohbu v kláštee sv. Pro-

kopa. Pání jeho vyplnno dne 26. záí r. 1750.

*) Jen tam, kde klášter piléhá k sakristii, ponechána, jak až podnes
vidti lze, ástka starých zdí.
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starých rod eskýcli, kteí z úcty a dvry ke sv. Prokopu
na Sázav, zvlášt v kížové chodb konventní místo posled-

ního odpoinku byli zvolili. Opat dal totiž všechny náhrobní

kameny, jichž poet byl prý dosti znamenitý, vybourati a do

základ nové stavby vložiti, aniž se byl pedtím o opis neb

výkres jejich postaral. Jediná tato výtka initi se mže chva-

litebné jinak snaze opata Anastasia.i)

Na podzim roku 1746 dokonána jest oprava pohoelého

chrámu, jejž pokryli novou stechou a opatili vžkou, jakož
i vystaveny dva díly kláštera. V té dob zavedl opat Anasta-

sius ranní pobožnost ke sv. Prokopu. Po první mši svaté

zanotovali literáti s prvodem varhan staroeskou píse „Hospo-

dine, pomiluj nás", naež íkala se litanie o sv. Prokopu: dva

mládenci kleíce níže ped oltáem, kdež vystaven milostný
obraz svtcv, pedzpvevalí dvojím hlasem, diskantem a altem,

a lid odpovídal: „Oroduj za nás". Po skonené litanii zpívána
antifona ke sv. Prokopu, pronášena sborná modlitba a udlo-

váno požehnáni nejsvtjší Svátosti. 2) Aby pak tím spíše po-
božnost se udržovala, ureno bylo pro literáty deset mic polí

osetých.

Dílo celého kláštera dovedeno jest ke konci teprve ped
r 1750. Na klenb dolní chodby (ambitu) zobraziti dal opat
Anastasius nkteré události ze života sv. Prokopa. ada
obraz tch byla následující: 1. Stavitel pedkládá sv, Pro-

kopu a knížeti Oldichovi nákres stavby klášterní. 2. Betislav I.

odevzdává sv. Prokopu klášter již dostavený. 3. Kníže Beti-

slav obtuje nadaní listinu kláštera na oltái Panny Marie,

4. Sv. Prokop pijímá slib mnichv. 5. Sv. Prokop zahání od

kláštera straky, že rušily pobožnost mnichv. 6. Sv. Prokop

vyhání ábla z podzemní krypty. 7. Sv. Prokop oe, zapražena

maje ábla. 8 Sv. Prokop kísí utopeného znamením sv. kíže.

9. Sv. Prokop velí lodi na pravém behu eky, aby na druhý
beh se penesla k nábožnému muži, který chtl úastniti se

pobožnosti v kláštee. 10. Sv. Prokop utíká z kláštera od ne-

pátel zapáleného. 11. Sv. Prokop vymítá ábelství z posedlého.
12. Sv. Prokop, otec chudých, rozdluje almužnu. 13. Smr sv.

Prokopa. 14. Sv. Prokop zjevuje se papeži Innocentiovi III.

^) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 83.

2) Srvn. Pamtní listiau z r. 1746, v Dodatku.
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V oslav nebeské, když eený sv. Otec nechtl pivoliti ke

kanonisaci. 15. Sv. Prokop zjevuje se mniciim latinským, po

vypuzeni mnicli slovanských na Sázavu pišlým, hroze jim
trestem. 16. Sv. Prokop zjevuje se králi Yratislavovi, napomí-

naje jej, aby pispl opatu Božetchovi k obnov pohoelého
kláštera, podle nákresu, jejž andl v rukou drží. 17. Sv. Prokop
zachránil pacholíka, jejž nepátelé pronásledovali. 18. Sv. Prokop
osvobozuje od smrti obšením odsouzence, který k nmu o po-
moc se utekl. 1) Uprosted 18. století zastkvl se klášter sázav-

ský v novém, dstojném rouše. Výstavnost a úprava jeho vedle

svdectví souasného pisatele mnohým znalcm byly na podiv.
Za opata Anasíasia Slanovského skonena jest také ne-

milá rozepe o pomr ádu benediktinského v Cechách k die-

césnim biskupm, jak již svrchu o ní zmínku jsme byli uinili.

Visitátoi ádu domáhali se toho od poátku 18. století, aby
ehole sv. Benedikta vyata byla ze svazku diecésaiho. Arci-

biskupové pražští hájili zase práv svých vzhledem k eholníkm.
Akoli ád samostatnou církevní korporaci tvoí a svou vlastní

správu má, jest pece jako každá osoba fysická i hromadná

podízen pravomoci diecésniho biskupa. Ye stedovku vyma-
nily se nkteré kláštery z eené pravomoci, až teprve snem

tridentský pravidelnjší pomr zavedl. Biskup dle kanonického

práva soudí provinní eholník spáchaná mimo klášter, má

právo jakožto delegát papežský visitovati kláštery a bdí nad

zachováváním kázn. Není dovoleno eholníkm mísiti se ve

správu diecése a bez výslovného svolení biskupova nebo papež-
ské výsady vykonávati funkce duchovní mimo klášter. Jestliže

pivtlena jest ke klášteru fara, podléhá ve píin duchovní

správy úpln biskupovi. Z tchto ordináriových práv chtli se

opati benediktinští vybaviti, avšak po rozhodnutí apoštolské

stolice z r. 1758jak sázavský tak i opati bevnovo-broumovský,

kladrubský, u sv. Jana pod skalou a u sv. Mikuláše v Praze

arcibiskupu pražskému musili se poddati.

Mnohými nemocemi jsa sklíen, zemel opat Anastasius

^) Malby tuto popsané spatovaly se v cbodb klášterní až do r. 1870,

kdy majitel panství Jan svobodný pán z Neubergu poruil je zabíliti. Úmysl
pi tom ml, jak sám prohlašoval, aby odstrann byl z budovy ráz stavení

klášterního, což se mu však nepovedlo. Veliký obraz ve starém refektái,

pedstavující setkáni se knížete Oldicha se sv. Prokopem, byl jako okrasa

na strop ponechán.
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dne 5. dubna r. 1763. Za nástupce jeho zvolen jest dne 16. ervna
t. r. P. Leander Kramá (r. 1763—1785), který narodiv se

dne 12. února r. I7i4 v Benešov, vstoupil r. 1737 do kláštera

sázavskélio a po odbytém noviciáte a slavných slibech došel

svcení na knžství dne 24. února r. 1742. ISTový opat byl

pravý eholnik, samoty milovný, jenž do veejných záležitosti

nezasahoval, nýbrž klášterních vcí piln si hledl. Dbal toho,

aby služby boží ádn se konaly, by panovala svornost mezi

bratími a na statcích klášterních by dobe se hospodailo. Nej-

radji trval v sídle svém opatském nebo na statcích, které ná-

ležely ke klášteru. Sám Bienenberg doznává, že bylo radostí

pro muže, který rád svtského ruchu a hluku se vzdaluje, n-
kolik dní v zátiší klášterním u šlechetného praelata pobyti.

Ke klášteru sv. Prokopa náležel krom panství sázavského

menší statek zeniský v Cirkvici u Zásmuk. Byl to zejména
dvr a mlýn s vrchností nad nkolika poddanými hospodái.

Opatu Leandrovi naskytla se r 1772 vhodná píležitost, aby
rozmnožil jmní kláštera. Prodal totiž dvr církviky s píslu-
šenstvím a koupil vtší statek v Tebovli u Kouimi, který

po tu dobu byl majetkem pana Jana Josefa z Hartliebu a man-

želky jeho Anny. i)

Pohíchu netšili se dlouho mnichové ze vzkvétajícího

hospodáství za vzorné správy opata Leandra. Na sklonku

18. století zavál mrazivý vjtr doby josefínské, který zasáhl

i odlehlý klášter sv. Prokopa, jakkoli eholní dm ten, památný
svou minulostí a záslužný svým psobením, nikomu v cest

nestál a k úelm svtským, ke školnímu nebo vojenskému

urení, dokonce se nehodil. O zrušení kláštera sázavského
máme dosti podrobnou zprávu z péra oitého svdka P. Bene-

dikta Chvalkovského :

Dne 3. listopadu r. 1785 po druhé hodin z poledne pi-

byli na Sázavu císaští úedníci: Karel Josef Biener rytí
z Bienenberga, hejtman kraje kouimského, Tomáš Yítek ze Salz-

berku, krajský komisa a Antoniu Hein, krajský sekretá. Ohlá-

sivše se panu opatovi, naizovali jménem J. M. C, aby všechny

osoby duchovni sliby eholními vázané sešly se do vtšího re-

fektáe. A když se to stalo, prohlásil pan hejtman císaské roz-

hodnutí, že klášter s v. Prokopa jest zrušen a kon-

^) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 83.
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vent mnich tamjšícli rozpuštn. Pítomní eholníoi

byli tázáni, zdali ohlášenému rozkazu srozumli; i musili pod-

pisem ztvrzovati, že mocné vli svého zempána (by s bo-

lestným srdcem) se poddávají. Po té uloženo mnichm, kteí

jaké úady zastávali, aby u pítomnosti hospodáských úedník
kláštera odevzdali komisam peetidla a klíe. Naízeno dále

aby jedenkaždý téhož kláštera duchovní uinil písemné vy-

znáni, zdali má v úmyslu setrvati v eholi benediktinské, i
do jiného ádu pestoupiti hodlá, i svtským knzem státi se

chce. Naízeno dále, aby opat a ostatní eholníci zhotovili do

tí dn seznam všech vcí, které v pibytcdch jejich se shle-

dávají. Oznámeno bylo, že všichni otcové duchovní v témž

kláštee pospolu setrvati mají až do dne 4. dubna r. 1786, a že

každý z nich vedle královského ustanovení denn na vycho-
váni 40 kr. obdrží, opat pak k zaopatení sob pokrmu, nápoje a

odvu 4 zl. rýnské denn bude pijímati.
Druhého dne potom, to jest 4. listopadu, ráno okolo ho-

diny osmé zavoláni jsou opat a ostatní eholníci, kteí njaký
úad klášterní zastávali, k pánm komisam, aby u pítom-
nosti hospodáských úedník složili písahu v ten rozum, že

všechny vci ke klášteru a chrámu Pán náležité ukáží a vy-

dají, nieho nezamlevše, nerci sob pivlastnivše. Potom Jan

Wernhle, úedník komorní útárny v Praze, který na veer

pedešlého dne do kláštera pibyl, naídil klášterním hospo-

dáským editelm, aby úty své skonili, spoádali a pedlo-
žili, sám pak s nkterými hodnovrnými pomocníky do dvora

klášterního se odebral, stavení jeho prohlížel, dobytek spoítal
a na sýpkách obilí pemil.

Krajský hejtman pan rytí z Bienenberga se svými lidmi

a nkterými mnichy do chrámu Pán vešel, vci kostelní vše-

chny spoetl a poznamenal ;
mimo ti kalichy, jedno ciborium,

jednu monstranci, ti prostá mešní roucha od každé liturgické

barvy, mimo zanechané na oltái svícny, ubrusy a jiné pote-
by, vše do zásuvek složiti a zapeetiti kázal, i) které všechny
kostelní vci jakož i veškeré pontifikalie opata sázavského za

nkolik dni do truhel k tomu úelu zhotovených dány, zape-

etny a do Prahy jsou zaslány.

^) Bienenberg dodává k tomu: „Docli riilirte icli mít dem im Euf der

Wunderwerke stehenden Bilde des h. Prokops und dessen Altar nicht." Sa-

zawa oder s. Prokop; str. 86.
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Dne 6. listopadu prohlédli páni komisai hostinské po-

koje, klášterni kuchy a sklepy. Yšechno náiní tam shledané

spoetli a poznamenali, jako cin, m, peiny a mimo nkteré
k nejnutnjší poteb pozstalých klášterník nevyhnutelné
ostatní do dvou pokoj snésti a zapeetiti kázali.

Druhý den na to krajský hejtman zase do kláštera vstou-

pil, všechny pokoje spoítal a zapeetil, jichž eholníci za své

obydlí nepotebovali. Všechny vci v pokojích se nalézající

sepsati kázal a mimo pokoj pro služebné kláštera urený, mimo

jídelnu a lékárnu rovnž zapeetil. Pi tom od komise povo-

laný František Tebický, kraje kouimského fysik nebo veej-

ný léka, lékárnu prohlédl, léky a nástroje všechny sepsal a

ocenil.

Královští komisai ješt nkolik dní ve píin náležitého

uspoádáni hospodáských út se zdrželi, pak do vsi Tebovle

odjeli, kde byl veliký poplužní dvr klášterní s rozsáhlými

štpnicemi a dosti skvostným obydlím. Jako v kláštee tak i

v Tebovli vše prohlédnuvše, sepsali a zapeetili. Pi této pí-
ležitosti nkteí z nich do msta eského Brodu se obrátili a

eholníkm sv. Františka ádu kapucínského, kteí tam bydlili,

neblahou zvst o zrušení jejich kláštera pinesli, naež zpt
do Prahy se vrátili.

Dne 26. února r. 1786 od komisa opatu sázavskému a

klášterní kancelái bylo zasláno prohlášení, že dne 28. února

pod veer zase do kláštera pibudou a na zejtí veškeré vci
ke klášteru náležející mimo stavení, pole, louky a lesy veej-
nou dražbou prodávati budou, což se též vyplnilo, neb vše-

chny movité vci klášterní mimo knihy v bibliothéce, jež do

truhel složeny a za nkolik nedl potom do Prahy zaslány,

mimo svrchu uvedená bohoslužebná roucha a nádoby v chrámu
Pán zstavené, veejn trhem prodány byly i). Tak staroslavný
a nádherný klášter sv. Prokopa zase vzal své zrušení a skonení 1

Že však po vyprodání všech klášterních vcí dle císaského

1) Pi dražb konané dne 1. bezna koupil také Bienenberg nkteré

klášterní starožitniny, jako bronzovou gothickou monstranci, obraz st. Pro-

kopa a nkteré ostatky svtcoTy. Ducboyní správce kostela sv. Martina vm-
steku Sázav koupil obraz pedstavující nadání kláštera, jenž zdobil druhdy
stnu refektáe, nyní pak ochrauje se ve farním dom na Sázav. Srvn.

svrchu str. 90 n.
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naízeni benediktini v kláštee až do dne 4. dubna roku 1786

shromáždni setrvati musili, tedy na den zakladatele ádu sv.

Benedikta dne 21, bezna služby boží velice slavnostním
a tklivým zpsobem konali, pi jejichž skonení pislu-

hující u oltáe knz zapl chvalozpv ambrosianský „T Boha

chválíme", kterýžto zpv pítomní benediktini i lid dle zvyku
v eholi obyejného se slzami v oích doprovázeli, Bohu za

všechny milosti na tom posvátném míst obdržené dkovali,

sebe, svých pedk a všeho lidu, kterému z kláštera po tolik

století v oboru duchovním i tlesném takvch dobrodiní udleno

bylo, na modlitbách zkroušených pamtlivi byli. Smutné na-

dešlo louení od zakladatele kláštera sv. Prokopa, jenž však,

trváme, nedá svou mocnou pímluvou u Boha svému klášteru

úpln zahynouti.
Téhož asu, kdy klášter sázavský byl zrušen, pebývali

v nm tito otcové duchovní, sliby eholními vázaní: opat
Leander Kramá, J. M. C. rada, království eského infulo-

vaný praelat; P. Edmund Chvalovský z Kouimi, senior,

jsa 68 let stár, 47 let knzem a 49 let eholníkem; P. Hugo
Fabricius z Loun, 72 léta stár, 47 let knzem, 48 let ehol-

níkem; P. Norbert Housenka z Litomyšle, podpevor, 63 léta

stár, 40 let knzem, 44 léta eholníkem
;
P. Maurus Majstík

z Chvalkovic, 60 let stár, 30 let knzem, .41 rok eholníkem;
P. Benedikt Chvalkovský z Bydžova, archivá, 55 let stár,

31 rok knzem, 32 léta eholníkem; P. Vojtch Petterz Ho-

ražovic, pevor, 56 let stár, 31 rok knzem, 32 léta eholuikem;
P. Prokop z Hartliebu, z Prahy, 48 let stár, 25 let knzem,
30 let eholníkem; P. Václav Martinek z Poliky, 52 léta

stár, 26 let knzem, 30 le eholníkem; P. Damián Kroák
z Kouimi, provisor duchovní a lékárník, 53 léta stár, 25 let

knzem, 29 let eholníkem. Zemel dne 30. bezna r. 1793, jsa

duchovním správcem v Radošovících. P. Josef Javrek
z Benešova, knihovník, editel kru, 44 let stár, 19 let knzem,
21 rok eholníkem. Po . ušení kláštera žil ve svém rodném

mst Benešov a zanášel se hudbou a filologií eskou. Zenuel

dne 26. bezna r, 1824. P. Vít Prosil z Litomyšle, kazatel

a dozorce nad kuchyní, 49 lét stár, 19 let knzem, 21 rok e-

holníkem. P. x\[arian Spirit z Prahy, kooperátor, kazatel

a sakristán, 37 let stár, 9 let knzem, 15 let eholníkem.

Klerikové byli tehdáž vkláštee: Fr. Gaudentius Kurz-
Dr. Krásí: Sv. Prokop. 20
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•weil ze Suclioinast, 27 let stár, M léta eholnikem. Zemel
dne 16. kvtna roku 1833 v E-adošovicich, kdež zastával úad
duchovnilio správce. Fr. Nepomuk Stašek z Bydžova, 25 rok
stár, rok eliolnikem. Pijav potom svceni na knžstvi, pra-

coval v duchovni správ a zemel, jsa faráem v Zdislavicicli,

dne 29. února roku 1844. Nelíená dobrota srdce, skromnost

a stídmost zdobily jej po všecben as knžského života jeho.

Byl také vynikajícím znatelem jazyka latinského a eského. ^)

Od sv. Prokopa až na tohoto nejmladšího a posledního
lena kláštera sázavského jak veliký poet zbožných a vlaste-

neckých knzi tam žil, jaké zásluhy získali si duchovní synové
sv. Prokopa o církev katolickou v Cechách, o lid, jeho nábo-

ženské vzdlání a národní uvdomní! Sedm set padesát ti

léta trval klášter sázavský a ve svých lenech osm set dva-

nácte rok, Eozprchli se pak eení bratí v nepíznivých
dobách pro náboženství katolické na všechny strany. Každému
údu zrušeného kláštera vykázáno bylo 300 zl. ron, opatu
P. Leandru Kramáovi 4 zl. denn za výslužné. Opat dokonal

bh života u pítele svého A. Ondráka, faráe v Postupicíchj
dne 1. záí r. 1801 a pochován jest u vchodu do kostela druhdy

opatského na Sázav, kdež jednoduchý náhrobek posud se

spatuje. Nápis jeho zní: „B-everendissimus ac amplissimus d. d.

Leander Kramarz, regni Bohemiae praelatus, Boh. Be-

nessoviensis, nat. 1714 12. Febr., ordin. bened. ingres. Sazaviae

1737 30. Junii, prof. 1738 20. Julii, sacer. init. 1742 24. Febr.,

in abb. electus 1763 16. Junii, lev. monas. 1786 4 Nov. abbas

ultimus, prof. et sacerd, iubilatus obiit Postupicii A. 1801 die

1. Septembris, hic sepultus a. eodem. Bequiescat in páce."
Drahocenné vci kostelní a klášterní až na svrchu uve-

dené výjimky, všechny úpisy a fundaní listiny byly zaslány
komornímu úadu v Praze. Peníze za svršky ve veejné dražb
ztržené rovnž odevzdány komornímu úadu. Statky klá-
šterní porueny byly eskému náboženskému
fondu pod správou c. k. administrace státních statk. Nále-

želo tenkráte klášteru msteko Sázava a devatero vsí: Pí-

vlaky, Blokozly, Dojetice, Samopše, Mrchojedy, Badvanice,

Nechyba, Benátky, Budy pod klášterem; jakož i ástka vsi

1) Vlasák: Benediktinský klášter sv. Prokopa na Sázav; v Památkách

arcliaeolog. IX. st. 608.
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Tebovle. Mimo to ml klášter 2048 zl. uloženélio kapitálu, a

fundace obnášely v jistinácL. 6650 zl. i)

Bienenberg poznamenal zejména tyto mešní fundace: Za
Jiibo Sagmllera z Vyššíbo Brodu, jenž daroval klášteru

ves Mezbolezy, cennou do 1500 zl., povinni byli mnicbové
obtovati zádušní mši svatou dne 4. záí a krom tobo jednu
mši svatou každébo tébodne. Za Jana Yiktorina brabte
z Valdšteina a manželku jebo Josefu Karolinu, kteí pro-
minuli klášteru doplatek trbové summy za statek sázavský
1500 zl., konaly se výroní služby boží dne 26. bezna a mimo
to jedna mše svatá každébo msíce. Za pani Sylvii Poly-
xenu ze Zerotína, roz. brabnku z Yaldšteina, ktorá v-
novala klášteru 500 zl., odbýváno anniversarium dne 27. íjna
a jinýcb mší svatýcb do roka dvanácte. Paní Renata Her-
mannova založila pro sebe a rod svj dvanácte mší svatýcb

ron, odevzdavši klášteru 150 zl. Za dst. pana Václava
Kozojedskóno, který poruil klášteru 500 zL, obtována

byla výroní mše svatá dne 8. íjna a krom tobo 12 mší

svatýcb každébo roku. Za paní Kateinu Mnickou, jež

uinila nadaci 800 zl, konány služby boží dne 11. ervna a

každébo tébodne ticbá mše svatá. Za paní Amalii Evu,
roz. brabnku z Heussens t ammu

,
mafcku brabnky

Šternberkové, jež poruila klášteru 500 zl., povinnosí byla ko-

nati výroní památku dne 15. prosince a mimo to tyry mše

svaté do roka. Za Matje ezáe a manželku jebo Dorotu

obtováno 28 mší svatýcb ron, jež založili sob jistinou 850 zl.

Za dst. pana Václava Hlaváe, který vnoval kláštera

350 zl., slavilo se anniversarium dne 14. ervna a nad to ješt

obtovány 24 mše svaté. Terezie Hronová založila si tyry
mše svaté ron jistinou 100 zl. Za dst. pana Václava
G-alla, který složil ke klášteru 100 zl., ítáno šest mší svatýcb
do roka. Anna Benišová poruila klášteru 300 zl., aby za

to konány byly výroní služby boží dne 16. února a mimo to

12 mší svatýcb ron. Slavnými zádušními službami pamato-
váno dne 10. ledna na spoluzakladatele kláštera knížete Beti-

slava
I., dne 13. prosince na dobrodince kláštera Ferdinanda

brabte z Valdšteina a v jiné dni na zesnulé opaty, ebolniky
sázavské a všecbny dobrodince domu jejicb.

^) Bienenberg : Sazawa oder s. Prokop ;
str. 87.
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P. Benedikt Chvalkovský zhotoviv spisek o zrušeni klá-

štera, dal pivázati jej ke knize Fabriciov „Požehnaná pa-
mátka velikého svta divotvorce sv. Prokopa" a obtoval obó-

na vnou památku slavné obci král. krajského a venného msta
Nového Bydžova jakožto rodák a spoluvlastenec tamjší.i)
Ukonil pak timto chronostichem : „lak se BohY LlblLo, tak

se staLo
;
bVD ze "Wšeho IMéno Pán poCfcno nyní až na "Wky í

(1785)
— SWatý Prokope, MoCI oD Boha tob propVIOenoT

zasta kesany, kteí k Tob WoLall!"

Hlava tináctá.

Djiny fary sázavské.

Duchovní správu pro lid vkol kláštera zídili mnichové-

v osad na druhém behu eky, kdež pi ústí potoka dobíhala

cesta od jihu k Sázav. Fara pi kostele sv. Martina
v msteku Sázav pipomíná se nejprve r. 1405, avšak

tenkráte byla již jist starobylá. Víme také, pro není starších

nebo hojnjších zpráv o plebanii v msteku Sázav: fara ta-

mjší byla pivfclena (inkorporována) ke klášteru a tím i vy-
ata z potu jiných, ke kterým potvrzoval biskup duchovní

správce. Opat sázavský ustanovoval tam nkterého z bratí

svým zástupcem (administrátorem) k vedení vících slovem

božím a písluhou svatých svátostí, kdežto dchody farní vy-

cházely na dobré klášteru. R. 1405 zastupoval opata-faáe prii

kostele sv. Martina mnich Jindich, který toho léta úastnil

se volby svého pedstaveného v kláštee sv. Prokopa. 2)

Táže-li se kdo, kdy poala býti Sázava trhovým mste-
kem, odpovdi urité podle léta dáti mu nemžeme. K prodeji
a koupi scházeli se venkované v podhradí krajských hrad,,
v pedklášteí zámožných klášter a v jiných místech

1) Zniba ta nedostala se do Nového Bydžova, nýbrž ponechána ve farnf

knihovn na Sázav. O tom svdí pípisek na pední desce : „Sázavská knihovna

I. 13." Pozdji hjla. asi z farní knihovny pjena, a náleží nyní jedné rodin-

ve Vlašimi.

2} Libri coníirmationum k r. 1405 : „Henricus, rector eccl. parroch. s..

Martini in Sazawa," ve vydání Emlerov; VI. str. 162.
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píhodnýcli, jež za veejná tržišt od král a knížat byla vy-
sazena. Aby ves stala se místem trhovým, teba bylo osvobo-

diti kupující a prodávající od soudu bradskébo a zíditi jim
místníbo rychtáe. O pokojné vci, jako jsou ulice, cesty, mosty,

•domy starali se konšelé. Vsi trhové ba i nkterá msteka
v Cechách jsou staršího pvodu nežli ze 13. století. Y Klad-

rubech ped klášterem pivádí se trhové místo již r. 1186. Týž
as sluje Kada novým mstekem. Obzvlášt osady klášterské

pro živjší píliv okolního lidu vzrstaly v mstyse, a opatové
•dobe rozumjíce prospchu svému, vyžadovali si listy odzem-

pán na potvrzení pravidelných trh a vyntí poddaných svých
z pravomoci krajských úad. Mnichové sázavští mli od staro-

dávna msteka trhová dv: Mnichovice na cest od kláštera

k Praze a Sázavu v pedklášteí na cesÍ3 do jižních konin

eských. V Mnichovicích stavli chrám ped r. 1161, v Sázav
sotva asi pozdji.

Farní kostel sv. Martina zstával pi kláštee až do ne-

blahých pevrat, jež v duchovenství eském zpsobily války
husitské. Když na jae r. 1421 zmocnili se Pražané statk sva-

toprokopských, mnichy z kláštera vypudivše, zrušena jest
také katolická duchovní správa v msteku Sázav,
ježto nová, vetelá vrchnost nad poddanými knzi pod jednou

trpti nechtla. Páni Zajímaové z Kunštatu pipustili sice po
letech nkolik mnich nazpt do kláštera, ale ízení fary sá-

zavské sotva komu jinému byli by poruili, nežK kdo veejn
stál v ad duchovenstva pod obojí.

První zmínku o utrakvistickém farái v msteku
Sázav máme teprve k r. 1535. Toho léta oznamoval dolejší

konsistoi knz Matj Ledeský, že knz Lukáš ze Sázavy od-

povdl jemu (t. j. vypovdl mu nepátelství) a jestliže jej

potká, by v Praze bylo, že jej protkne.i)
Podací právo ke kostelu sv. Martina vykonávali zápisní

držitelé kláštera. Pi tom z astého stídání se duchovních

patrno jest, že farái sázavští sotva kdy veliké štdrosti od

kollátor svých užili. E,. 1687 osvdoval knz Jeroným Pražský
v Kádov, že býval faráem pod obojí v mst Lhenicích a

Prachaticích na farách pana Viléma z Rožmberka, pak v m-
steku Sázav u sv. Prokopa pod panem Ferdinandem Švi-

^) Borový: Jednání a dopisy konsistoe katol. i utrakvistické ;
I. str. 107.
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liovskýin. 1) Na domluvu arcibiskupa Martina Medka (r. 1581 —
1590), pro neposloucliá Jeroným ani dolejší konsistoe, uvedl

týž fará, „ponvadž tak opuštna jest", a nezbývá než páti
si, aby Pán Bh ji dobrými knžími opatiti ráil. ^)

Mnicbové vrátivší se ke klášteru ješt za války husitské

hotovi byli pisluhovati vícím sv. svátostmi. Ke službám

božím a pro útchu náboženskou docházeli na Sázavu katolíci

z rzných panství vkol, pokud totiž mezi vtšinou utrakvist

vrni zstali církvi. Na rozmnožení stádce vících vyžádal
sob opat Václav od administrátora arcibiskupství pražského

pana Hanuše z Kolovrat plnou moc (r. 1470), aby rozešovati

sml utrakvisty od církevních censur. ^) Tak poátek vzala

nová katolická fara u kláštera sv. Prokopa^) se širokým
obvodem psobnosti, avšak mén hojným potem osadník.

Správcem duchovním byl opat, maje ku pomoci eholníky-
knze svého kláštera.

Snadno se domysliti, že styky dvou fará rzného vy-
znání na témž statku panském nebývaly vždy pátelské. Roku
1587 žaloval opat Ondej arcibiskupu Martinovi, že knz sá-

zavský, to jest fará v msteku Sázav, „ády církevní, zpov^
svatou, poutníky tupí, odsuzuje a jemu pokoje žádného nedává."

Naproti tomu ujal se klienta svého pan Ferdinand Švihovský^

odpovídaje takto na žalobu Ondejovu: „Co se knze sázavského

dotýe, aby on ml ty, kteí pod jednou sou, tupiti, hanti,
na vné zatraceni odsuzovati, já i syn mj že bychme to na

jeho kázání slyšeti mli, jest mn to nad podiv tžké a líto-

stivé, jeho smlost, že smí takové nepravosti psáti; nebo sem

toho, jak sem živ, od téhož knze sázavského neslyšel, ani na

synu svém ani na žádném jiném toho doptati se nemohl a po-
savad nemohu, aby kdo co takového nenáležitého od nho ne-

toliko na kázání slova božího ani kde jinde slyšeti ml. A to

1) List knze Jeronýma Pražského k arcibiskupu Martinovi z r. 1587,

v arcibisk. archivu.

2) Borový: Martin Medek; str. 83.

^) Srvn. svrchu str. 255.

^) Páni Slavatové z Chlumu osobili si podacího práva ke katolické fae

té, jak vidno z deskového zápisu, kterým r. 154:7 postupovali statek kláštera

sv. Prokopa králi Ferdinandovi I. „s podacími kostelními v Sázav (msteku),
v Mukaov, v kláštee u sv. Prokopa, i jinde, kdež by se v týchž ve-

snicích našla." Viz Dodatek.
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se dokázati s pravdou mže, že týž dotený knz sázavský

poádky církevní, ceremonie, posty, svátkv svcení lépe nežli

on pan opat zachovává . . . Ale já Y. kníž. M. s pravdou
oznámiti moku, co se mn od tékož pana opata ubližuje:

pedn, že poddané mé bez vdomí a dovolení mého s cizími

poddanými, bez dovolení rodiv, nazdoru mn v stav man-

želský potvrzuje, pravíc, že jste jemu v tom dovoleni dáti

ráili, když kdo z eládky mé ume, zvoniti nedá, provazy
od zvonv odvazuje, klaníce vyrazí." ^)

Svdek v té vci nestranný Jan starší Habartický z Ha-

bartic, hejtman komorního panství v Podbradech, soudil po-
nkud jinak o psobení utrakvistických fará v msteku Sá-

zav. Píše, že zavedli lid k lutheránství a uinili jej velmi

rozpustilým. 2) Když
'

tedy po smrti p. Ferdinanda^Švihovského

r. 1596 navrácen jest statek kláštera sv. Prokopa ke komoe
eské, musil lutheránský kazatel sthovati se ze Sázavy, naež
duchovní správy po nm se svolením obojí vrchnosti ujal se

opat. Tak na sklonku 16. století srostly dv fary sá-

zavské v jedno. Osadníci pod obojí, zejména obyvatelé m-
steka Sázavy, nebyli zmnou tou nijak spokojeni, pidržovali
se dosti zjevn vypuzeného kazatele, který usedl tu nedaleko

na panství pana Smiického ze Smiic, a zamítali písluhu ka-

tolických knží z kláštera sv. Prokopa. Proto žádal roku 1599

již eený hejtman podbradský arcibiskupa Zbyka Berku
z Dube, aby dovolil eholnikm podávati v msteku
Sázav velebnou svátost pod obojí zpsobou. Ješt
r. 1609 pokoušeli se osadníci sázavští vytisknouti opata z mst-
ského kostela a zjednati sob lutheránského kazatele. Opat
Jií Štýrský vida, že by s pomocí tehdejšího purkrabí mohli

toho dosáhnouti, prosil arcibiskupa Karla z Lamberka, aby
obnovil mu svolení k podáváni velebné svátosti pod obojí

a purkrabímu pipsání uinil, že Jií Štýrský jest ádným fa-

ráem v msteku Sázav.^)
Z doby té zachovala se na Sázav cínová ktitelnice.

^) List pana Ferdinanda Švihovského k arcibiskupu Martinovi ze dne

17. srpna r. 1587, v Dodatku.

2) Viz svi-chu st. 261.

^) List opata Jiího Štýrského k arcibiskupu Karlovi z msíce dubna
r. 1609, v Dodatku.



312 Farní stavení v msteku Sázav.

O pvodu jejím svdí nejlépe nápis: „Tato ktitelnice zalo-

žena jest ke cti sv. Martina. Léta Pán 1605 ten úterý po
kvtné nedli udlána nákladem pana Matje kováe téhož

msteka a pana Adama ze vsi Hadvanic." i) První z dárc

Matj, podle emesla svého Ková zvaný, byl zámožným
sousedem v Sázav a stál drahn leb v úadech mstských
jako konšel, primas a rychtá. Manželka jeho slula Marie.

Když Matj r. 1623 bezdtek zemel, pipadl statek jeho panu
Adamovi z Valdšteina, jenž držel tenkráte vrchnost nad m-
stekem a prodal pak odúmr po Matjovi za 100 kop grošv.

Druhý dárce Adam píjmím Kolá zastával úad rychtáský
ve vsi Eadvanicích a zemev asi r. 1640, ml ddicem statku

jediného syna svého Šimona. ^) Štdrostí svou ochránili sob
oba nakladatelé vdnou pamt potomstva.

V dob, kdy patronem kostela sv. Martina byl Adam
z "Valdšteina (roku 1611— 1638), pán katolický, pracovali opati
s dobrým prospchem o náboženskou obnovu ve stedním Po-

sázavi. Farního domu v msteku Sázav užívali toliko kúelm
hospodáským, pebývajíce v kláštee, ve vlastním dom na

západ od opatského kostela. Nevíme, v jakých okolnostech,

pivolil k tomu pan Adam z Valdšteina, aby stala se smna
o farní stavení v Sázav. R. 1613 v úterý po památce

nejsv. Trojice prodal úad msteka Sázavy posavadní farní

dm za 35 kop gr. Šimonu Sirkovi a téhož dne koupil zase

v 50 kopách od Ambrože Žárského statek jeho za novou faru,

ale tak, že od staré fary všechny pozemky, louky a lesy

dány jsou k nové fae, krom zahrady mezi sousedskými
zahradami a krom kusu orného pole u Vosovky, a od nové

fary všechny pozemky puštny jsou Šimonu Sirkovi. Než
zmna farního stavení nebyla trvalá. Eoku 1621 ve stedu po

prosebné nedli prodali starší msteka Sázavy novou faru bez

polnosti a koupili zase starou farní budovu. 3)

Za faráe Jiího Pavlína, jenž byl správcem kláštera

v letech 1624—1637, podnikány jsou nkteré opravy v kostele

sv. Martina. Kámen hlavního oltáe svtil dne 3. prosince
r. 1630 suffragán pražský Šimon Brož z BEoršova Týna. Pozdji

1) Blahovst, r. 1888; str. 437.

2; Purkrechtní kniha statku sázavského z r. 1614.

3) Tamže.
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vyžádáno jest oltái sv. Martina právo oltáe privilegovaného.

Výsada jelio trvala do sedmi let, naež prosba za udleni od-

pustk mla býti obnovena. Nástupci faráe Pavlína jsou nám

povdomí* z djin kláštera sv. Prokopa. Byli to zejména:

Prokop Tylek (r. 1637—1650), Fulgentius Jan Bílek

(r. 1650—1653), Jií Itali (r, 1653-1660), Jan Prokop
Manner (r. 1660— 1664). ^) Obroní dchody poskytovaly jim

pomoci k pilným nákladm na klášter.

E. 1663 získal klášter panství nad mstekem Sá-

zavou a zárove také podací právo ke kostelu sv. Mar-
tina. Yedle písemné smlouvy ze dne 8. kvtna t. r. mly
všechny vsi ke kostelu potud náležité setrvati pi nm i bu-

doucn, ovšem jen po míe starých závazk svých. ^) Opat jsa

patronem chrámu, pestal zastávati úad faráe; zizoval pak
za duchovního správce v Sázav nkterého ze starších knží
svého kláštera. Prodlením asu pivtlen (inkorporován)

jest kostel sv. Martina ke klášteru a ízen toliko

administrátorem, o jehož asné opatení peoval opat.

Pozemk farních ujal se klášter, i dal je pod plat nkterým
sousedm v Sázav.

Z poátku 18. století byl administrátorem fary P. Ildefons
Votava. Jemu pál ješt opat obroních pozemk u msta

Sázavy. 3) K farní osad náležely tenkráte vsi poddané klášteru:

Pivlaky, Blokozly, Dojetice, Samopše, Mrchojedy, Eadva-

nice, Nechyba, Benátky, erné Budy, Církvice, -^j a vsi

cizích panství: Oeenice, Drletin, Choratice, Mlník, Mostice,
O cli vy, Pestavlky, Pyskocely, Samechov, Skvrn jov,
Új e z d e c, Vlkanice, Yraník. ^) R. 1730 napoteno k fae sá-

zavské ve vikariát choceradském 998 duší. ®)

^) Srvn. svrcliu str. 281 nn.

^) Smlouva trhová ze dne 8. kvtna r. 1663, v Dodatku.

^) Pamtní kniha fary sázavské k r. 1791 : „quod ante tempora parochus

possiderit fundos, quos nunc cassarius dictus „na Blatcích" tenet . . . et šunt

testes, qui recordantur, quod P. Ildephons Votava, administrátor ecclesiae

sazaviensis hos fundos excoluerit ihidemque pecora habuit."

*) V matrikách farních uvedeny jsou také samoty : Bártv mlýn, Blatce,

Budín (mlýn). Bylina (mlýn), Kakov (.mlýn), Skelná hu, Vesce.

'^) V matrikách farních jmenovány jsou ješt samoty: Kivolaje, Pu-

chýrna. Stará Hra (mlýn), Poíko. Ddiny širším tiskem oznaené nále-

žejí nyní k jiným farnostem.

^) Památky archaeolog. X. st. 668.
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Nástupce Ildefonsv P. Maximilián Step an v, pi-

pomínaný r. 1746, dal pro pohodlí vícílio lidu zhotoviti la-

vice a umístil je ve farním kostele. Za administrátora P.

Norberta Housenky konána roku 1764 generální visitace

v Sázav. K tomu poídil správce chrámu nové varhany.
Zástupce arcibiskupa Antonína Petra hrabte Pichovského

z Pichovic suffragán Jan Ondej Kaiser rytí z Kaisern
udloval dne 24. ervence svátosí bimování v klášterním

kostele Panny Marie a sv. Jana Ktitele. Ye valném potu
bimovanc spatovalo se také 12 klášterních studujících, vojíni

pluku Wallisova a dospívající mládež z nkolika okolních

farností. Shledav nkteré nedostatky pi farním kostele v Sá-

zav, naizoval svtící biskup, aby tam postavena byla zpo-

vdnice, a vyjednal s opatem Leandrem, že farní admi-

nistrátor pebývati bude v kláštee.

Za veliké neúrody a hladu v zemi r. 1771—1772 rozmohl

se mor na Sázav takovou mrou, že k pochovávání mrtvol

nestail farní hbitov. Za tou píinou zízen jest nový pro-
zatímní hbitov opodál msta mezi Trucovnou a Budínem

(mlýnem). Kíž tam vyzdvižený povalily prudké vtry, naež
r. 1778 péí administrátora P. Norberta Housenky vystavena

byla na míst jeho kaple k poctivosti sv. Kíže a bolestné

Matky Pán.
Zatím r. 1772 odbývala se biskupská visitace v Sázav.

K ponuknutí visitátora Jana Ondeje Kaisera rytíe z Kaisern
zavedeno potom ve farnosti bratrstvo ke stálému klanní
se nejsv. Svátosti oltá ní. K úelm spolku toho poídil
administrátor novou menší monstranci a korouhev. Téhož asu

(r. 1778) obnoven také hlavní oltá sv. Martina, opraven po-
boní oltá sv. Barbory i) a omalováno knžišt. Opat Leander

Kramá staral se o to, aby farní kostel ml dostatek mešních

rouch; i daroval sám ped r. 1785 jedno odní bílé barvy a

nkolik parament barvy ervené. Obec sázavská vnovala ko-

stelu erné roucho k zádušním službám božím.

Bratrstvo k ustavinému klanní se nejsv. Svátosti ol-

tání v Sázav nemlo dlouhého trvání. Rozhodnutím císae

Josefa II. z r. 1783 zrušeno bylo zárove se všemi jinými cír-

kevními bratinami v Cechách, a cenné pedmty k nmu ná-

1) Kámen k oltái sv.Barbovy svtil dne 1. prosince r. 1779 P. Aemilián

Miihlwenzel, opat kláštera sv. Mikuláše v Praze.
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ležité ujaty na prospch ústavu cliiidýcli a veejných škol.

Znaky bratrstva, jež administrátor sázavský poíditi dal ná-

kladem 154 zl., dostaly se do Prahy.
Zrušení kláštera sv. Prokopa r. 1785 pineslo pohromu

i farnímu chrámu sázavskému. Ježto obroní pozemky již dávno

ped tím sloueny byly se statkem klášterním, pišly ke ztrát

spolu s ním a odcizeny jsou navždy duchovním správcm.

Vykonavatel rozkazu císaského Karel Josef Biener rytí z Bie-

nenberga oznámil také farnímu administrátoru v Sázav P.

Václavu Martinkovi, že pestává býti lenem kláštera sv.

Prokopa a obdrží plat na výživu jako ostatní knží, pokud
obroní dchody jeho nebudou úadem upraveny. Co se týká

fary, sliboval týž krajský hejtman, že se o to piiní, aby pe-
nesena byla z msteka Sázavy ke klášteru sv. Prokopa a k po-

moci ádného duchovního správce tamže by pidán byl kaplan, i)

Arcibiskupská konsisto a zemské gubernium potvrdily potom
Václava Martinka za faráe v Sázav.

Pi šetení dosavadních píjm faráe sázavského shledáno

bylo, že schází se mu ron obilního desátku za 92 zl. 25 kr.,

letníku (mastidla, jež poskytováno v as svatodušních svátk)
za 4 zl. 35 kr., velkononích vajec za 3 zl. a stolových po-

platk 15 zl.
;
celkem tudíž 115 zl. Aby píjem jeho inil 400 zl.,

pidáno mu z náboženského fondu ron 285 zl. (nejvyšším
rozhodnutím ze dne 1. záí r. 1786). Zárove k tomu pivolo-

valy úady, aby kostelu v Sázav vydány byly nkteré mešní pa-

ramenty zrušeného kláštera. Kaplanem pi farái Martinkovi

stal se P. Filibert B.okosník, bývalý len ádu kapucínského. 2)

Krajský hejtman rytí z Bienenberga pracoval o to velmi

usilovn, aby klášterní chrám na Sázav nebyl zbaven služeb

božích, nýbrž, jak sám pkn se vyjaduje, by sv. Prokop i

nadále ve svém kostele byl uctíván. I dosáhl toho konen,
že se svolením obojí vrchnosti prohlášen jest dne 12. íjna

^) Bienenberg dostál yrn slibu svému, jak sám o tom píše : „leh brachte

es mit Vorstellung dahin, dass dle Pfarre aus dem Stadtchen in die Kloster-

Mrche iibertragen, dem Pfarrer ein Kaplan und Sakristaner beygegeben wurde,
damit doch wenigsteiis dort noch der Gottesdienst unterhalten, und der hl.

Prokop in seiner Klosterkirche verehret -svurde." Sazawa oder s. Prokop;
str. 86.

^) Eukopisná zpráva P. Benedikta Chvalkovského.
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r. 1788 eený clirám P. Marie a sv. Jana Ktitele za
kostel farni, kdežto ped tím farní ckrám sv. Martina
v msteku Sázav stal se kostelem filiálním. Jiným roz-

hodnutím ze dne 22. ervna r. 1789 stanoveno, aby farní
kostel na Sázav ml jméno sv. Prokopa, a výroní
památka založení jeko (festm titulare) by konala se v nedli

po sv. Prokopu. Farním domem, byla a zstává ásten až

podnes bývalá praelatura kláštera.

Když pro churavos vzdal se Václav Martinek duchovní

správy na Sázav — za výslužné propjeno mu 300 zl. ron
z náboženského fondu výnosem ze dne 12. bezna r. 1792 —
pibyl ke sv. Prokopu administrátor P. Jan Martin Yoves, bý-

valý len tovaryšstva Ježíšova, a zastával tam úad farní až do

prosted msíce záí r. 1792. Zatím ustanoven jest nástupcem

Martinkovým P. Jan Chmela, spisovatel eský, i) Na faru

sázavskou pisthoval se dne 16. záí r. 1792 a installaci svou

slavil o pouti dne 7. ervence r. 1793. Installatorem byl mu
dvrný pítel Václav Leonhard, praelat

- scholastik metropo-
litního kostela sv. Vita. Slavnosti úastnil se též slovutný
uenec P. Stanislav Vydra a správce komorních statk Jakub

Adler.

P. Chmela byl fará velmi horlivý. Zetel svj obrátil

nejprve na osadní chrám sv. Prokopa, zavádje opravy, jež

zdály se mu neodkladný. V kostele bylo tenkráte šest o 1-

t á v. Ohledav podstatné ástky jejich, vyšetil Chmela, že

kámen ve hlavním oltái Panny Marie a sv. Jana
Ktitele svcen byl dne 30. ervna r. 1714 od opata stra-

hovského kláštera Mariána Hermanna. Svtitel uložil v nm
ostatky svatých muenník Víta, Desideria a Cyrilla. Z oltáe

1) Narodil se r. 1740 v Netolicích, vstoupil do tovaryšstva Ježíšova a

byl humanitním professorem pi školácli téhož ádu. Pi zrušení tovaryšstva

Ježíšova v echách r. 1773 vyvolil sob roucho svtského knze. Podán byv
za faráe na Sázavu dne 25. ervence r. 1792, dosáhl potom dne 4. záí t. r.

potvrzení arcibisk. ordinariátu. Sepsal: „Katolická odpov na bezprávné

naíkání jakéhos odpadlce" (v Praze r. 1783 nákladem Ddictví sv. Václava);

„Dekret snmu kostnického o pijímání pod jedným spsobem" (v Praze r.

1784); „Postilla ili katolické vyuování" atd. (peklad Goffinovy Postilly,

v Praze r. 1786); „Ohlášení svátk a slavností na celý rok, též obyejných

pi nich ceremonií" (v Praze r. 1780); „P. <jilberta Baura Pamti hodná pra-

vidla pi tžce nemocných" atd. (peklad, v Praze r. 1787).
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sv. Prokopa vyal fará authenfciku s písmem neitelným a

ostatky sv. Fausta. Y oltái sv. Benedikta nebylo žádné

authentiky, jen ostatky mly nápis sv. muenníka Fausta a Fe-

lika. Kámen v oltái sv. Barbory svtil dne 10. dubna
r. 1759 opat Anastasius Slanovský, vloživ do nho ostatky

svatých Benedikta, Gaudentia a Justa. Y oltái sv. G-ertrudy
a svaté rodiny nebylo žádných ostatk vbec. Kámen oltáe

Panny Marie svtil dne 6. dubna r. 1705 opat kláštera

sv. Mikuláše v Praze P. Maurus Ruka. Byly v nm ostatky
sv. muenník Placida a Yenusta. Fará Chrnla poídiv dva

nové kameny, jež svtil biskup litomický Ferdinand Kin-

dermann rytí ze Schulsteinu, smnil je se starými kameny ve

dvou oltáích nejprv jmenovaných (dne 28. srpna r. 1794).

O rok pozdji pivezeny jsou na Sázavu ješt ti nové kameny
oltáni od téhož biskupa svcené

;
i položili je na misto starých

(dne 16. bezna r. 1796).

Na druhém míst byla to škola, k níž obracela se po-
zornosí a pée faráe Chmely. Ke školnímu vyuování scházely
se dti v msteku Sázav, v místnostech malých a vlhkých.

Když fara peložena byla ke kostelu sv. Prokopa, vedle nhož
stál opuštný klášter s mnohými píbytky, doporouelo se pro
blízkosí chrámu, aby škola umístna byla v konventní budov
na Sázav. Zemská vláda propjivši ktomu svolení, poskytla
náklad na adaptaci školní svtnice 150 zL, za nž hospodáský

správce Karel Karásek potebné vci opatil. Uiteli vykázáno

obydlí ve svrchním pate kláštera. Tak upravená škola u

s v. Prokopa byla dne 24. bezna r. 1795 slavnostn vy-
svcena. Dchody uitelovy skládaly se z roního platu

10 zl., deputátu a školného. Deputátem jeho byly: dv libry

kapr, pt vder piva, mice a osm mírek pšenice, šest mic
žita, mice a osm mírek jemene, mice a dvanácte mírek

hrachu, 24 libry másla, 24 libry sýra, 32 žejdlíky soli, šest

sáh mkkého díví a 1 zl. 371/2 kr. místo masa a pletence.

Roní plat a deputát pijímal uitel od vrchnosti. Na otop
školní svtnice dáváno osm sáh mkkého díví, i)

Staraje se o zlepšení svého obroí, zavedl fará Chrnla

malé hospodáství pi fae. R. 1798 dovoleno mu, aby
užíval 11 mr 8^/4 mírek panského pole „Na bezích" a louky

^) Trhová smlouva o statek sázavský z r. 1809, v Dodatku.
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za roní plat 1 zl. 43 kr. z míry. Ve smlouv o to uinné
nebyli ani budoucí farái na Sázav z užívání pozemk vy-

jímáni. Ježto pak plat z pole zdál se Chmeloví píliš veliký,

snížily jej úady na 1 zl, 1 kr. z míry.
E,. 1797 ucliázel se fará Chrnla o trvalé zízení kaplan-

ského místa u sv, Prokopa. Po nkterém prtahu dosáhl toho,

že povolen mu plat na vychování kooperátora z náboženského

fondu 34 kr. denn. Zárove ukládalo se farái, aby obtoval

ron 210 mší svatých z bývalých fundací klášterních, kdežto

kooperátor ml sloužiti 110 mší. Spolupracovníkem Chmelovým
v duchovní správ stal se r. 1798 P. Gaudolf Koral. Pozdji

(r, 1801) propjen ješt farái roní píspvek 150 zl,, aby

pi zaopatování nemocných užívati mohl povozu o dvou

koních.

Ježto od poslední vtší opravy kostela sv. Prokopa, jež

dala se r. 1746, zchátrala stecha chrámová, a i klášterní bu-

dova vykazovala nedostatky na krytu a stropech, povolilo r.

1798 zemské gubernium náklad na opravy, k nmuž i osadníci

dílem svým musili pispti. Pokrývai pražští Jan ermák a

Ignatius Lorenc peložili stechu kostelní a klášter

pro polehení zdem pikryli šindelem. Do nové

bán vížky kostelní vložena pamtní listina a nkolik bžných
mincí. Také uvnit vybílili pokrývai farní kostel, jak pamtní
listina s pochvalou pipomíná, nestavvše k tomu žádného le-

šení. 1) E,. 1802 byla i vž filiálního kostela sv. Martina v Sá-

zav od tamjšího rychtáe a tesae Josefa Berana nov šin-

delem pokryta a ervenou barvou natena.

Nedlouho po generální visitaci, kterou u sv. Prokopa
konal arcibiskup Vilém Florentin kníže ze Salm - Salmu spolu
se suffragánem pražským Václavem" Leopoldem Chlumanským
v let r. 1801, pivezena jest na Sázavu mrtvola posledního

opata P. Leandra KJramáe. Jak již svrchu eeno, zesnul d-
stojný praelat u pítele svého A. Ondráka, faráe v Postupicích

(dne 1. záí r. 1801). Z poátku r. 1800 pivolil krajský úad
v Kouimi k jeho žádosti, aby sml zíditi sob kryptu u bý-
valého opatského chrámu na Sázav po levé stran prelního
vchodu. Dne 28. srpna t. r, byla hrobka církevn posvcena
a o rok pozdji dne 4. záí pijala tlesné ostatky svého za-

^) Pamtní listina ze dne 30. dubna r. 1798, v Dodatku.
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kladatele. Slavnému pohbu posledního opata obcovalo

dvanácte knzi. Skrovné jmní své poruil zesnulý kostelu

sv. Prokopa, naež r. 1804 potvrzeni došla nadace 200 zL,

aby výroní služby boží za P. Leandra konaly se dne1 s^ f

. zari.

ISTa poruení císae Františka I., aby nkterá panství ná-

boženského fondu v Cechách byla prodána, odbývala se dne

27. srpna r. 1804 veejná dražba v zasedací síni nejvyššího

purkrabství v Praze, a pi ní prodán jest statek sázavský
panu Františku Heilbergrovi za 311.500 zl. rýnských, i)

Avšak nový majitel zemel díve (dne 13. íjna r. 1805), nežli

dostáti mohl podmínkám trhové smlouvy. Na Sázav pobyv
krátce, pochován jest vedle žádosti své v kostele sv. Prokopa
v krypt vedle oltáe sv. Jana Nepomuckého. Statku

Sázavy ujal se bratr zemelého Jan Heilberg!er; i byl v dr-

ženi jeho uveden dne 28. prosince r. 1805. Fará Chmela pi-
vítav nového podacího pána u dveí kostelních, porouel svatyni
k dobrotivé jeho ochran. Než ani p. Jan Heilberger nebyl
s podmínky trhové smlouvy a musil pustiti statek nazpt státní

komisi, která dražbu byla ídila.

Záhy nahodil se jiný kapec p. Vilém Tiegel, c. k.

nadporuík a usedlý mšan pražský, jenž spolu s manželkou

svou Barborou, roz. Arnoltovou, slíbil naplniti dražební pod-

mínky z r. 1804 a tak stal se majitelem statku sázavského ve

druhé polovici r. 1808.2) Hodlaje trvale pebývati na Sázav,

upravoval r. 1809 bývalou klášterní budovu pro poteby své

rodiny. Aby školní cviení dtí nerušilo poklidu v zámku,
projevil pan Tiegel ochotu, že vystaví školu v msteku
Sázav, ovšem s obvyklou konkurenci poddaných. Za stave-

ništ obrán bývalý domek Václava Beky. V ervnu r. 1809

poalo se pracovati o škole ízením mistra Josefa Berana, a

dne 6. listopadu t. r. po slavnostním úkonu svcení uvedena

jest školní mládež do nové budovy v mst.
E,. 1810 zavedl fará Chmela jednání o to, aby zízena

byla na osad jeho druhá škola pro vsi a samoty od m-
steka píliš vzdálené. Zejména pomýšleno na vsi po levém

^) Srvn. první odstavec trhové smlouvy ze dne 8. kvtna r. 1809,

v Dodatku.

2) Desky zemské; kvatern 952. A. 13.
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beiiii eky Sázavy : Blokozly, Pívlaky, Poíko, Vraník,

Cerenice, Ciioratice, Xaverov, z nichž první vedle návrhu
Chmelová mla opatena býti školon. Pi komisi odbývané dne

14. ervence t. r., vyšlo na den, že ke školnímu cviení docházejí
dti z Ceenic a Poíka až do Šternberka, z Choratic do

Ostedka, z Pívlak pak, Yraníka a Xaverova že pro vzdálenost

škol vzdláni vbec nevyhledávají. Byla tudíž pilná poteba
toho, aby cesta do školy se jim usnadnila. Nicmén nedodává

pamtní kniha fary sázavské, že úmysl šlechetného pítele mlá-

deže Chmely stal se skutkem.

Za píinou penžitých rozpak státu rakouského r. 1809

naízeno bylo správcm poklad kostelních, aby vydali a do

mincovny odvedli stíbrné a zlaté nádoby nejdéle do dne

1. kvtna r. 1810. Rozkaz takový došel i na Sázavu. Že však

již pi rušení kláštera sv. Prokopa r. 1785 všechno stíbrné ná-

iní vzato a jak se praví, na dotaci biskupství budjovického

bylo obráceno, nezbývalo ve. farním kostele tamjším než toliko

stíbrné ciborium a dva umle pracované kalichy. Nic-

mén i tré kus tch musilo vypraveno býti do Prahy, odkudž

po ase vráceny jsou zase kostelu.

Té doby stál již fará Chmela v letech kmetského vku.

Znamenaje úbytek tlesných sil a obtíže stáí, žádal r. 1810,

aby mu poskytnuta byla dotace na výživu druhého ka-

plana. Po roce došel vyslyšení. Yedle líedního rozhodnutí ml
druhý kooperátor setrvati na Sázav jen potud, pokud by tam
faráem byl P. Jan Chmela.

Spolenému úsilí správy a patrona kostelního p. Viléma

Tiegla povedlo se r. 1812, že vráceny jsou kostelu na Sázav
nkteré památné vci, jež ke ztrát pišly pi rušení kláštera,

zejména ástka ostatk sv. Prokopa, koflík svtcv a

lžika. Obšírnjší zprávu, jak pátráno bylo po nich a jak
slavn pijali je osadníci sázavští, podáváme níže ve stati

o úct sv. Prokopa.

Brzy potom jinak zase pispla vrchnost sázavská k oslav

posvátného místa. Z poruení pana Viléma Tiegla odvezen byl
menší starý zvon pi kostele sv. Prokopa „Hedvika" zváný i)

do Prahy a pelit v huti K. Bellmanna, jenž byl zetm slo-

vutného zvonae Jana Václava Khnera. Ke cti paní Barbory

1) Sr.vn. svrcliu str. 26k
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Tieglovó poktn jest nový zvon ve jméno sv. Barbory.
Z jara r. 1813 poprvé zavznl hlahol jeho s vtší vže farního

kostela. Nápis na nm hlásal : „Karl Bellmann nnd Kuhner hat

mích gemacht zu Prag anno 1813. — Wilhelm Tiegl, kaiser.

konigl. Oberlieutenant, Barbara gebohrene Eitter von Arnold

als Grundherren von Sazawa. — Mein E,uf erschalle weit und
breit zur Andacht und zur Prommigkeit. Anch moge mein
Geleut ertónen beim Brautgesang und Leichengangen. Doch
soli nie eines Menschen Hand mich ziehen zu Sturm und
Teuersbrand !" Pohíchu neopatrným užitím stelné zbran za-

nítil se vrch vže dne 10. ervna r. 1816, a bylo veliké ne-

bezpeenství, že zvony kostelní vezmou za své. K oprav po-
škozené vže došlo teprve po dvou letech.

Po smrti manželky své Barbory (f dne 28. srpna r. 1816)

daroval pan Vilém Tiegel kostelu skvostný relikviá v po-
dob kíže, ozdobený drahokamy, jejž zesnulá paní mla u ve-

liké vážnosti. Fará Chmela zavsil jej na milostný obraz sv.

Prokopa k veejnému uctní.

V týž as projevil štdrou píze k farnímu chrámuPán
na Sázav jiný dobrodinec, inženýr Tomáš Dick z Prahy, který

vymuje lesy kolem kláštera, památnou svatyni upímn si

zamiloval. V kvtnu r. 1817 daroval ke kostelu dva obrazy
mistrného díla: jeden z nich pedstavoval Josefa z Arimatie

a Nikodéma, ani snímají tlo Kristovo s kíže
; druhý zná-

zoroval cherubína tisknoucího rány Pán do tla sv. Fran-

tiška z Assisi. Dalším darem Dickovým byl malý relikviá
a mosazný kíž na stužce, jakož i dva visuté svícny pro

kapli sv. Anny na vrchu Veletín. Na opravu hlavního oltáe

Nanebevzetí Panny Marie vnoval týž píznivec 500 zl. Ba
i vzdálen jsa, pamatoval r. 1821 na kostel sv. Prokopa, poslav
mu darem monstranci s nápisem: „In honorem Dei, beatae

Mariae semper virginis et sancti Procopii abbatis obtulit Dick

anno 1821."

Zatím rozžehnal se již se životem velmi zasloužilý správce
duchovní fará P. Jan Chmela. Zemel dne 16. zái r. 1817 na

prsní vodnatelnosf
,
sed v lenošce a modle se církevní hodinky,

etní spolubrati duchovní doprovodili jej ke hrobu, jejž vy-
volil sob na hbitov v msteku Sázav ped prahem kostela

sv. Martina. Píkladný knz nezapomnl ani v posledních dnech

života na své osadníky. Tém veškeré jmní své poruil na

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 21
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dotaci školního pomocníka v Sázav, chtje tomu, aby vyznal
se v hudb a mohl psobiti pi službách božích v chrám,

jakož i aby v as povodn, kdy dítkám z erných Bud nebylo
lze dostati se do msta, vyuoval na fae u sv. Prokopa. ^)

Osielé fary po Chmeloví ujal se kaplan Martin Kalas.

Avšak zatímní správa jeho trvala jen na krátce, ježto již dne

25. listopadu t. r. ustanoven byl faráem na Sázav
Martin Bican, lokalista ve Vranov. Osadníci uvítali nového

duchovního velmi upímn a podací pán snažil se pispti
k tomu, aby nástupce Ohmelv na Sázav záhy zdomácnl.

Z pozstalosti zesnulého koupil dva pkné obrazy: sv. Je-

ronýma a sv. Máí Magdalény a daroval je k fae. 2) Kázal

opraviti porouchanou vž ped kostelem a k penžitému daru

inženýra Tomáše Dicka pidal, co se nedostávalo, aby hlavní

oltá farního chrámu mohl zevrubn býti opraven. Dal též

obíliti zdi u sv. Prokopa vn i uvnit, opraviti varhany v obou

kostelích a vystavti pomník nad hrobem své první manželky.
Slavná installace faráe Bícana dala se teprve dne 13. ervna
r. 1822.

Kdežto r. 1819 za píinou sv. bimování vedena byla
mládež sázavská do Chocerad, zavítal dne 4. ervna r. 1825

arcibiskup Václav Leopold Chlumanský rytí z Pestavlk se

suffragánem svým Františkem Pištkem ke sv. Prokopu a konal

tam generální visitaci. Prbh katechisace dítek ve farní škole

sázavské sledoval dobrotivý arcipastý s velikým úastenstvím.

Oba církevní knížata prohlíželi též hospodáská stavení a zkou-

šeli pi tom nov vynalezený pístroj na ezání slámy.

Majitel statku sázavského pan Vilém Tiegel, jemuž od

císae Františka I. dostalo se povýšení ve stav rytíský s pí-
domkem z Lindenkrona, zemel dne 5. dubna r. 1827 a po-
chován jest v rodinné hrobce ped kostelem sv. Prokopa. Statek

jeho pipadl pozstalým dtem a vdov paní Antonii rozené

1) Yzornému psobení P. Jana Chmely vydal svdectví nástupce jeho,

zapsav o nm do pamtní knihy: „in laboribus fuit indefessus, ad hune sco-

pum tendens, ut gloria Dei amplificetur, populus aedificetur, securitas, cari-

tas et quaelibet virtus sustentetur." Chmela poktil na Sázav nkolik do-

splých židv a mnoho protestant uvedl do církve katolické.

2) Obrazy ty visívaly v jídeln farní podle velikého obrazu, jenž byl
darem P. Martinka. Srovn. str. 91.
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Sclmielzerové z "Wildmannseggu. Umrtim pana Yiléma ubyl
kostelu dobrodinec velmi obtavý.

Za správy úednictva poklesla i káze chudobného oby-
vatelstva vkol Sázavy. Y noci ze dne 11. na 12. ervence

r. 1831 uloupeny jsou stíbrné skvosty z obrazu sv. Prokopa,

zejména berla, mitra a svatozáe, jež byl r. 1710 daroval k nmu
František Antonín hrab z "Weissenwolfii na Vlašimi, jakož i

nová hedvábná korouhev. Skoda zlocinnou rukou zpsobená
inila aspo 80 zl. ástka berly nalezena jest potom o žních

na vrchu Yeletin a chová se posud v zádušní pokladn, i)

O šest let pozdji dobrali svatokrádci zlatý relikviá, jenž byl
darem pana Viléma Tiegla z r. 1817 a spoíval na prsou zobra-

zeného svtce.

Po neúrodných letech 1833—1835 s výhodou bylo pro lidi

nemajetné, že zizovaly se skelné hut u mlýna Kakova pod

Nechybou nákladem p. Františka Kavalíra a stavn nový de-

vný most u msteka Sázavy. Zakladatel hutí projevoval
zbožnou a lidumilnou mysl, vyžádal si církevního posvcení
svému závodu (dne 28. íjna r. 1838),2) pispl znanou ástkou

penz ke stavb mostu a obnoviti dal obraz hlavního ol-

táe u sv. Prokopa, jenž pedstavuje Nanebevzetí Panny
Marie a jest zdailým dílem malíe Jana Petra Molitora z r. 1755.

Obnovu podnikl pražský malí František Procházka v let
r. 1838.

Fará Bícan kráel ve šlépjích pedchdce svého P.

Chmely, jenže okolnosti byly pracímjehomén píznivý. E. 1830

žádal za píspvek na pípež, aby užívati mohl povozu pi
zaopatování nemocných ;

i bylo mu povoleno toliko 40 zl. ron.
Za cholerové nákazy r. 1839 zastával svdomit tžký úad
knžský s pomocí kaplana Karla Yaldy, jehož nástupcem stal

se r. 1840 František Šindelá. O poutní slavnosti roku 1841

konána byla u sv. Prokopa generální visitace od arcibiskupa
Aloisia Josefa svobodného pána ze Schrenk. Tenkráte napo-
etlo se ve farnosti sázavské již 3486 duší. Vedle popisu oby-
vatelstva v Cechách vykonaného r. 1843 shledalo se na statku

sázavském, jenž náležel ddicm Yiléma Tiegla rytíe z Lin-

denkrona, celkem 298 domv a 2301 obyvatel. 3) Co nad to jest

1) Blahovst, r. 1887; str. 247.

^) „Skelné hut sv. Prokopa" na Sázav kvetou podnes.

2) Palacký : Popis království eského
;

str. 221.
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V pedešlém soutu, pipadlo tudíž na osadníky fary svatopro-

kopské z cízícIl panství.

Kooperátor František Šindelá usiloval o to, aby pro fili-

ální chrám sv. Martina poízeno bylo ciborium. Avšak pi sbírce,

kterou zahájil v mst r. 1843, uhodil na odpor pedstaveného-
Jana Kuny. Sešlo se toliko 10 zl. a užito jich na opravu sta-

rého kalichu, jejž kdysi nalezli v zasypané studni na dvoe-

klášterního konventu. Mimo to koupeny také nové nádobky
k uschování sv. olej. Lepší prbh mla sbírka na ob-

novu oltáe sv. Barbory v kapli podle sakristie, u nhož,

celebrováno naposled r. 1808. Pi tom štdrost svou osvdili

nejvíce manželé Slavíkovi, nájemci panského pivovaru na Sá-

zav, a spolupatronka chrámu paní Antonie Tieglová z Linden-

krona. Oltání obraz objednán jest u malíe Ignatia Sedláka^

Když i pozlacovai práci ukonili, vyžádal si fará Bícan ordi-

nariátního svolení, aby sám požehnati sml obnovený oltá sv.

Barbory. Slavnostní úkon posvcení dál se pak dne 4. prosince-

r. 1843.

Po veliké povodni z jara r. 1845, pi níž odplaven byl
most sázavský a veliký poet domk mstských zatopen, na-

dešlo neúrodné léto. Znamenajíce nepatrný výtžek z polního-

hospodáství, s hrzou pomýšleli osadníci na budoucí rok, když,
tu dne 24. srpna pibyli na Sázavu František kníže z Lobkovic-

a baron Riese-Stallburk, aby 3000 zl. rozdlili mezi obyvatel-
stvo povodní poškozené. Ped tím na konci msíce ervence t. r..

pisthovala se do zámku ovdovlá paní Tieglová s dtmi, ho-

dlajíc po prodloužilém pobytu v Praze usaditi se trvale u sv.

Prokopa. Duchovenstvo, úedníci i poddaný lid pijali ji uctiv-

a s velikým plesáním.
Pohíchu pominula záhy radost poddaných, když z po-

átku r. 1846 pituženo jim v robotních povinnostech. Yrchnosft

prodavši vtší množství díví, ukládala poddaným, aby vozili

je do Prahy. Ti však nechtli znáti se k novému bemenu a
vedli sob stížnost u správce zemského arciknížete Štpána.
Na vyšetení vci vypravena byla dvakráte komise krajská na.

Sázavu; ježto pak lid se srocoval, položeno i 20 vojín do ta-

mjší krajiny. Nadarmo snažil se editel statku píjmím Jart

Kyšperský a polesný František Langhans lid ukonejšiti. Když.,
ve vsi Samopších chtli nutiti rolníky k robot, pro-

pukala zjevná vzpoura. Jen vhodným zakroením faráe;
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Bícana umoudil se rozjitený lid a upustil od násilnýcli in.
Dne 11. kvtna t. r. pibyli ke sv. Prokopu komisai od vrchní

správy zemské vyšetovat viny tch., kdož úastnili se odporu.
Po té odsouzeni jsou nkteí rolníci k vzeni až i nkolikm-
síc trvajícímu. Yšak i editel Jan Kyšperský pozbyl úadu,
a místo jeho zaujal Edvard Pšina, ped tím vrchní správce
Te Šternberk.

V pohnutém r. 1848 dne 6. srpna postihlo msto Sázavu

veliké neštstí. Z rána toho dne vyšel ohe v domku za ko-

stelem, naež pi prudkém povtí vzplanulo ve chvilce
celé msteko i s chrámem Pán sv. Martina a farní

školou. Krom kamenných zdí obráceno vše v prach a popel.

V budov školní zahynul mladší uitel Matj Mareš spolu s man-
želkou a starší dcerou. Ti ti ukryli se ve sklep, kdež dým
je zadusil. Ostatní ti menší dti zachránily se útkem z domu.

Pi kostele vzal se nejprve vrch vže
;
z vtších zvon zbyly

toliko škváry, jež lidé rozebrali, menší zvon „umíráek" vy-

padl z okna vže, kdež byl zavšen, a rozbil se na kusy. Také

vžní hodiny, zízené teprve r. 1840, vzaly za své. Ohe vnikl

i do svatyn i do sakristie. Všechny ti oltáe vyhoely do

základu. Dravý živel ztrávil sedmero mešních rouch a ti plu-

viály ;
ze stíbrného kalichu zbyla toliko netvárná hmota.

Y mst tém všechna úroda padla za obt ohni, z nábytku

pak a šatstva málo co bylo zachránno. Nevýslovné neštstí

potkalo sousedy sázavské, avšak ukázalo se na nich také veliké

milosrdenství, nebo ze všech stran docházely hojné píspvky.
Vrchnost inila, se byla: ješt v den požáru dopraveny jsou

zásoby obilné do všech mlýn, aby lidé hladem nemeH. Z da-

leka i blízka dostavovala se pomoc ; pohoelým vnovány šaty,

peníze i obili, tak že mohli na zimu pole ošíti a živností svých

obhájiti. Na brzkou stavbu chrámu nebylo ovšem ani pomy-
šleni.

Dne 20. ervence r. 1849 zemel zasloužilý fará Martin

Bícan, maje vku svého 69 let. K pohbu jeho dostavilo se

24 knží kteí diistojného kmeta pochovali na mstském hbi-
tov u sv. Martina pede dvemi pohoelého kostela. Admini-

strátorem fary stal se nov ustanovený kaplan František Mašek.

Za nástupce Bícanova ustanoven jest potom František Ná-
hlevský, farní administrátor ve Freiburku saském, praesentací
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Emanuela Tiegla rytíe z Lindenkrona ze dne 28. listopadu
r. 1849.

Nový fará narodil se v SýkoicícL. u Turnova dne 6. ledna

r. 1807, gymnasijni studia konal v Jiíne, filosofická v Praze,,

theologická v Litomeicícli, naež dne 4. srpna r. 1830 posvcen
byl na knžství. Biskup Edvard Milde ustanovil jej kaplanem
v eském Dub, odkudž r. 1839 povolán jest ISTáhlovský za

pedstaveného lužického semináe v Praze. Roku 1848úastDÍv
se veejnébo ruchu, zvolen byl za lena národního výboru a

svolal k poradám duchovenstvo pražské, pedkládaje mu ná-

vrhy, o by za tehdejšího pohnutí duch ze strany knžstva
mlo býti pracováno. Pohíchu zavdala veejná innost Náhlov-

ského podnt k soudnímu stíháni, pi nmž za vinu mu dává-

no, že osnoval politické pikle. Byl pak po krátkém vznni
na hrad pražském zbaven úadu v lužickém seminái, a apo-

štolský viká biskup Josef Dittrich volal jej do Saska, nabízeje
mu kazatelství v Lipsku. S bolestným srdcem opouštl Náhlov-

ský rodnou zemi z poátku r. 1849. Stal se pak nejprve uite-

lem pi katolickém gymnasii v Drážanech, potom správcem

fary ve Preiburku. Ke sv. Prokopu pisthoval se dne 4. ledna

r. 1850 a byl dne 9. ervna t. r. slavn v úad uveden. Že

však neužíval dobrého zdraví, jak ho teba bylo v obtížné du-

chovní správ, vstoupil z poátku r, 1853 na odpoinek a za-

brav se k bratru svému Janovi v Jaromi, zesnul tam již dne

11. ervna r. 1853. i) Parním administrátorem na Sázav stal

se kaplan Matj Bláha, jemuž pipadlo vítati arcipastýe Be-

dicha kardinála Schwarzenberga, když za. píinou generální
visitace dne 1. kvtna t. r. ke sv. Prokopu dospl.

Brzy po té podán jest za faráe na Sázavu František

Koí, kaplan v Jesenici, narozený v Chaloupkách u Hoovic
dne 4. ervence r. 1821 a na knžství posvcený dne 2. srpna
r. 1846. Osadníci pijali jej dosti chladn, ježto nedosáhli, eho

po pevratech r. 1848 jist ekali, to jest práva, aby spolu s bý-

1) Náhlovský byl pilným sbratelem spis BolzanoYých, z nicbž spra-

coval a vydal „Uber die Wohlthátigkeit, dem Wohle der leidenden Mensch-

beit gewidmet" (v Praze r. 1847). Napsal též mnobo menšícb a vtšícb lán-

k do rznýcb eskýcb a nmeckýcb asopisv. O sob vydal zprávu o po-

radách duchovenských: „Yersammlung von Geistlichen, gehalten zu Prag am
18. und 22. Mai ISáS" (v Praze r. 1848).
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valou vrclinosii molili obírati sob duchovnilio správce. Pes to

pilnul nový fará k místu psobení svého s nevšední láskou

a za 16 let neúnavné innosti zvelebil a v rozkvt uvedl ná-

boženský život své osady. K tomu teba bylo podnikavosti,
obtavého ducha a vytrvalosti, za nimiž kráívá ovšem zdárný

výsledek. Hned z poátku naskytla se píležitost k lísilovnó

innosti: stecha farního kostela byla hrub zchátralá, jBiiální

chrám sv. Martina a školní budova ležely v sutinách. Sázavští

vznášeli sice prosby o podporu i na místech nejvyšších, avšak

v letech veliké drahoty 1853—1854 nedocházeli vyslyšení.

Duchovni správce byl pi shledávání nákladu na stavby
mnohem šastnjší. Jeho piinním pokryta jest r. 1855 severní

strana stechy pi kostele sv. Prokopa, r. 1856 strana jižní.

Téhož asu dostalo se také svatostánku ve farním chrám pi-
mené ozdoby. Oo se tkne kostela sv. Martina v mst, byl

ped ohnm pojištn, a patron sázavský Emanuel Tiegel rytí
z Lindenkrona^) pijal r. 1848 náhradu za škody 1076 zl. I sli-

boval týž pán poskytovati za to stavební hmoty, díví, cihly

a tašky, jakmile k práci se pikroí. V nedli dne 13. dubna

r. 1856 vyzval fará Koí osadníky, aby po službách božích

odebrali se na hbitov do Sázavy, kdež pak dojemnou ei
pohádal je ke stavb kostela sv. Martina. Hned toho

dne upsáno jest od nkterých soused do sta zlatých píspvk
a slíbeny rzné poteby ke stavb. Nemeškaje, dojel fará ke

krajskému úadu v áslavi a vyhledával tam zempanského
pivoleni k obnov pohoelého chrámu. Potom jal se i patron

plniti slib svj. Díví káceno bylo v lese za BJokozly a sou-

sedé tamjší, majíce ku pomoci Choratické, sváželi kmeny do

Sázavy. Ostatní obce pijaly na sebe povinnost svážeti cihly a

tašky, Sázavští pak vozili písek, vápno a jiné stavební poteby.
Tesai a zedníci pracovali dva dni do téhodne zdarma, tolikéž

i domkái konali bezplatn službu dlník. Aby nepinášeli

dvojí obti, to jest práce a výživy, vyprosil jim fará potraviny
a ze svého pidal pivo. Na penzích sešlo se celkem z chudé

farnosti sázavské 552 zl. Pi sbírce shledal duchovní správce,
že pod prostými halenami zlaté srdce bije : chudší dávali více

^) Dne 8. srpna r. 1855 pojal rytí Emanuel Tiegel za manželku Annu,
dceru Josefa Pulpána rytíe z Peldšteina na Oseanech, a pebýval na pan-
ství tchána svého.
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Lež "bohatí. V záslužných pracích runích vyznamenávali se

;ejména dlníci z Pívlak svou pilností a vytrvalostí. Duší pak
^eškerého díla byl fará Koí, který celé dni pi stavb trval,

louoval, napomínal, povzbuzoval, aby ke šastnému konci do-

pla snaha všech pracovník,

Když za píinou nové stavby otloukána byla vnitní

ibmítka zdí chrámových, nalezena jest zespod obmítka jiná,

la níž rozliné texty z písma svatého byly napsány;
:de však i spodní obmítka odpadla, uhodilo se na stopy ma-

ovaných obraz svatých, Z toho souditilze, že utrakvisté

hrámu se zmocnivše, uvnit jej obílili a texty z písma sva-

ého tu a tam na stnách napsati dali. i) Když pozdji zase

:atolíci kostela se ujali, obílili jej uvnit poznovu a pak služb
)OŽí zasvtili. Mimo to objeveny jsou v oltái ostatky sv.

tlartina, sv. Placida a jeho druh; byla pi nich authentika

podpisem biskupa, však neitelným.

Když hlavní zdi byly opraveny a vazba usazena, po-

:rýval klempí Jan Štaulinger stechu vže bílým plechem.
!*ikro5ilo se k pokrývání kostela. Tu vyznamenali se lenové
echu krejovského, z nichž kdosi pravil: „My piodíváme lidi,

lojdme a piodjme také chrám Pán!" I seadili se u stavby
, druh druhu podával tašky, po ebiku až na stechu, kdež

i neb tyi sousedé sázavští na lat je kladli, a za nedlouho

)olovice chrámu byla pikryta. Cech obuvník píkladem tím

»yv povzbuzen, dostavil se píštího dne a pokryl druhou po-
3vici kostela. Na to dva pokrývai kladli tašky na vápno, jež

aroval p. Rudolf Herget, majitel vápenice v Menším mst
Tažském.

Po ukonení vnjších prací nastávala pée o vnitní

ipravu chrámu. Fará dotazoval se po zvonovin, jež zbyla
e sázavských zvon pi ohni r. 1848. Nkterá ástka shledala

e v panském sklad, jiná byla již ped tím dopravena ke

vonai Karlu Bellmannovi. I dal uliti z ní dva zvony, jeden
i centy tžký, druhý 1^/2 centu. Zárove pomýšleno také na

Itáe. Fará slyšel o šlechetném malíi pražském, mistru Jo-

efu Hellichovi, k nmuž tedy dvrn se utekl. Vylíiv mu
radný stav kostela sázavského, prosil o nártek k obrazu s v.

lartina, naež slovutný malí ochotn pislíbil, že celý obraz

1) Blahovst, r. 1865; str. 332.
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sám zhotoví. Zárove pi rozhovoru o oltái ukázal na kostel

sv. Jií na hrad pražském, kdež tenkráte prodávány byly
staré oltáe, aby za ztržený peníz mokl opraven býti hrob sv.

Ludmily. Fará uposlechnuv pátelské rady, vybral z hojné

zásoby oltá tré: sv. Vavince, sv. Kateiny a sv. Lud-

mily. První z nich uren jest za hlavní oltá v kostele sv.

Martina v Sázav, poslední stal se tam oltáem sv. Václava.
Krom toho zakoupena u svatého Jií zachovalá kazatelna.

Náklad na oltáe a kazatelnu inil 80 zl., jež paní Antonie

Tieglová z Lindenkrona velikomysln darovala. Majitel hutí

svatoprokopských pan Kavalír propjil zdarma povozy, aby
oltáe dopraveny byly z Prahy do Sázavy. Pi tom, když je

nakládali, daroval staiký zpovdník metropolitního chrámu

sv. Víta P. Cikhart, slyše o pohoelém kostele, 36 zl. na svícny,

jež stojí nyní na hlavním oltái. Ukázalo se pak, že sochy
oltání u sv. Jií zakoupené nejsou dosti vhodný pro sázavský
chrám Pán. Znamenav to duchovní správce, dal se s truhláem

sám do práce a zhotovil velmi slušné sochy sv. Jana Nepo-
muckého a sv. Sigmunda. Kdo se na n zprosted kostela dívá,

musí doznati, že pobožnosti neruší a že láskou k sv. Martinu

zanícená ruka je vytvoila.
Zatím z poátku r. 1857 sešly se znamenité milodary.

Císaovna Karolína Augusta vnovala áOO zl., císa Fer-

dinand Dobrotivý s jasnou chotí svou Marií Annou 600 zl.,

bývalý editel statku sázavského Edvard Pšina zaslal 44 zl.

23 kr., ze sousedních obcí: Divišova, Janovic, Kozmic, Krt,
Eataj, Skalice darováno celkem 64 zl. 45 kr. Z toho ustano-

veno jest na varhany, jež hotovil p. Vocílka v Praze, 450 zl.;

na obraz malíi Josefa Hellichovi 100 zl.; na pozlacovaskou

práci 240 zl.; na zvony 163 zl.; jakož i objednána trvalá

dlažba u Josefa Novotného v Nuicích. V nedli ped sv.

Petrem a Pavlem došly z Prahy nové zvony a byly zatím

uloženy ve výklenku za oltáem sv. Prokopa ve farním kostele.

O svátek práv eený dalo se pak slavné pevezení jich do

msta Sázavy. Vz kvítím a vnci ozdobený stanul ped hbi-

tovem, zvony saty a šastn od tesa do vže vyzdviženy.

Když prvod navracel se ke sv. Prokopu, hlaholily již nové

zvony, a hlas jejich vlákal mnohým úastníkm do oí slzy

radosti. Ve farním kostele promluvil k lidu velmi dojemn
kooperátor Vojtch Polanecký.
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Po ase upravena ješt kazatelna a dokonena dlažba

clirámu sv. Martina. Kameny ke dlažb sekané v ISTriicicli

piváželi zdarma sousedé z Ylkanic a Mlníka. Truhlá Josef

"Vedral z Ceenic dohotovil ješt stolice kostelní, na nž
náklad vedli zvlášt mlynái z okolí a kupci z msteka Sá-

zavy. Ke konci msíce srpna pivezeny jsou nové varhany.
jbsTa oltání kameny, objednané v Nehvizdech, vytesal patero
kíž duchovní správce sám, ježto kamenníci ze Sázavy byli

se již vzdálili. Podobn vymaloval fará 12 kíž na stnách

uvnit chrámu a mížky sám mramoroval. Zakoupil také nové

ciborium a menší nádoby cínové. Od spolužáka svého p.Ma-
ximiliána Hergeta v Praze obdržel darem nový sklenný lustr.

Nkteré dívky vnovaly antipendia, polštáe, prostradla a kv-

tiny na oltá. Dne 16. íjna pijela na Sázavu paní Antonie,
manželka Richarda knížete z Khevenhuller-Metsch na Komorním

Hrádku, která s živým úastenstvím byla sledovala stavbu

kostela v Sázav, prohlédla sob novou svatyni, darovala k ní

dva skvostné oltání polštáe se zlatým tepením a slíbila, že

pošle píšt nové mešní roucho.

Pední ozdobou kostela sázavského jmenovati jest veliký
obraz hlavního oltáe, umlecké dílo Hellichovo, pedsta-

vující sv. Martina, biskupa a vyznavae Pán. i) Umlec spojil

dvojí stav svtcv zcela pvodním a dmyslným zpsobem.
Ctihodná postava biskupova stojí tu v bohat splývajícím rouchu

veleknžském, u nohou svtcových spoívá rytíské brnní,

kterým druhdy se odíval, a v blankytném oblace vznášejí se

andlé, nesoucí k božskému trnu pláš jeho rytíský, o njž
se byl nkdy se žebrákem milosrdn rozdlil.

Svcení chrámu položeno jest ke dni 18. íjna r. 1857.

K veliké a nevídané slavnosti té pipravovali se Sázavští s po-

korným srdcem. Po ti nedle ped slavností byla v té pí-
in od horlivého kooperátora Vojtcha Polaneckého konána

kesanská cviení; pak byl dle církevního naízení na den

ped svcením, ohlášen písný pst, a osadníci vedeni ke správ
boží. Celý den etní knží pisluhovali svátostí pokání. K ve-

eru pibyl na Sázavu arcibiskupský sekretá, kanovník Vojtch
Hron, se svatými ostatky, které v plechových skínkách byly

^) V seznamu dl Hellichových, jak uveejnn jest v Metliodu, r. 1877,

str. 42, oltání obraz sázavský se nepivádí.
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chovány: y první ostatky svatých Justa a Theodora, ve drahé

svatých Diodora a Valentina, ve tetí svatých Vítala a Fausta.

Ostatky položil sekretá na oltá sv. Benedikta k veejnému
uctní, naež konalo se požehnání s litaniemi. V sedm hodin

modlili se knšží církevní hodinky a pak zase pipouštn v-
ící lid ke svátostné zpovdi až do 9 hodin veer.

Záhy z rána od tvrté hodiny poínajíc sloužily se mše

svaté; i bylo podáváno Tlo Pán tm, kdož nemohli slavným
službám božím v Sázav býti pítomni, jichž poet byl do 600.

Všech pak, kteí pijali v tch dnech svátost pokání, bylo více

než 1100. Ke slavnosti samé dostavilo se mnoho vzácných
hostí: patron kostela Emanuel Tiegel rytí z Lindenkrona,

krajský hejtman z áslavi spolu s komisai, okresní pednosta
z erného Kostelce, viká okresu kosteleckého Vincenc Bradá,
viká mnichovický Antonín Kotrba a j.

V 8 hodin ráno zavítal ke sv. Prokopu arcibiskup Bedich
kardinál Schwarzenberg, picházeje z Komorního Hrádku a pro-
vázen jsa kanovníkem Františkem Plaucarem. Ve slavném pr-
vod, jejž vedl potom z erných Bud do msteka Sázavy,
kráelo 17 knží. Ostatky svatých, které pes noc spoívaly ve

farním chrámu Pán, položeny jsou na nosítka a neseny od

ty duchovních. Vící shromáždní pi processí prozpvovali
litanie ke všem svatým. Ped mstekem zdvihala se slavo-

brána ozdobená arcibiskupským znakem a nápisem : „Budiž
vítán!" O brány té uvítalo dvátko jménem všech osadník

nejdstojnjšího svtitele, pednášejíc prosbu za posvcení no-

vého stánku božího.

Ped chrámem sv. Martina u Idíže zízena byla kazatelna.

Když byly ostatky svatých uloženy ve hbitovní kapli, pro-
hlédl sob svtitel nový kostel, naež vystoupiv na eenou
kazatelnu, promluvil tklivou eí k lidu, v níž hlavní obady
pi svceni chrámu vykládal. Když pak v uzaveném kostele

obady se konaly, ml viká Vincenc Bradá ke shromáždným
vicim slavnostní kázání. Po vykonaných obadech poprvé
mše svatá v nov posvceném chrámu sloužena jest kanovníkem
Františkem Plaucarem. Po mešním pijímání jeho podával pan
kardinál Tlo Pán asi 700 vících. Po mši svaté zpíváno
radostné „T, Bože, chválíme."

V msíci kvtnu r. 1858 konaly se na Sázav m i s s i e

vedením otc z ádu kapucínského : Berharda Dvoáka, vikáe
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na Hradanecli, Grenerosa Soukupa, superiora u svatého Josefa

v Praze, Elekta Petra, konventuála tamže a Theodora Macha,
kvardiána kláštera roudnického. Poaty byvše dne 8. kvtna,

trvaly po osm dni a ukoneny jsou o svátek pedního patrona
zemského sv. Jana Nep. k radosti a duchovnímu uspokojení

sázavských obanv. Úastenství pi nich bylo pehojné. Do-

cházelit ke sv. Prokopu nejenom osadnici farnosti tamjší, ale

i z okolních, ba velmi vzdálených míst, jako z Kácova, Kolína,

Vranova. Také sousední knžstvo horliv pomáhalo missionám
v pisluhování sv. svátostmi. Tch, kdož pi té píležitosti vy-
konali správu boží, bylo do 6000.

Nebude od místa uiniti zmínku o farní škole v m-
steku Sázav, jež podobn jako kostel postižena byla ohnm
r. 1848. Od té doby dalo se vyuování školní mládeže v jí-

deln bývalého kláštera sv. Prokopa a ve vedlejším pokojíku.

Polovice jídelny byla však zastavena domácím divadlem, okna

špatn opatena, kamna chatrná. Uitel bydlil v zámku pi
zemi v levo od prjezdu. Piinním faráe Koího promnn
jest konen velký panský hostinec v mst ve školu, ježto

i polohou svou i místnostmi k tomu se hodil. Tak upravenou
budovu školní posvtil dne 4. listopadu r. 1858 viká okresu

kosteleckého Vincenc Bradá. Péí duchovenstva sázavského

vznikla potom školní knihovna, vykazující r. 1860 celkem

340 svazkv. Bývalé školní stavení jakož i zahrádka k nmu
náležitá pidány jsou k farnímu hbitovu, ímž objem jeho
vedle poteby se rozšíil. Svcení rozmnoženého hbitova ko-

náno dne 5. ervence r. 1859.

Ježto farní chrám sv. Prokopa prodlením asu uvnit

ponkud zašel, peoval o to duchovní správce, aby stny ko-

stelní byly oištny a vybíleny. I stalo se tak na jae r. 1861

nákladem místního zádaší a spolupsobením osadník pi runích

pracích. Mimo to zahájil fará sbírku na poízeni nových
obraz ke kížové cest. Když pak v kvtnu roku 1862

odbývána na Sázav miss ij ni renovace, posvtil P. Berhard

Dvoáek hotové již obrazy.
Ped tím z poátku msíce února zastihla msteko Sá-

zavu povode, jež prudkostí 'SVOu pevýšila zátopu z r. 1845.

Škody na mostech, polích, lukách, silnicích i domech byly tak

veliké, že na zhojení jich ve farnosti sázavské vnováno jest

8000 zl. z prostedk zemských.
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Fará František Koí setrval u sv. Prokopa až do r. 1869.

Za IGletého psobeni jelio osYžil se na osad ducliovní život

tou mrou, že tém všechny vsi budovaly kíže a zvonice,

aby KLas pozdravení andlského všude slyšán byl. Než i potom,

když zvolen byv za sídelního kanovníka na Vyšehrad, pa-
mátné místo opustil, nezapomnl na milou Sázavu a vydatn
psobil k povznesení úcty sv. Prokopa. Obstaral také vydání
barvotiskového obrázku svtcova dle milostného obrazu sá-

zavského. V duchovní správ pracovali po boku faráov:

Matj Bláha roku 1853—1855, P. Jindich apek z ádu fran-

tiškánského r. 1855, Vojtch. Polanecký i) r. 1855—1858, Karel

Hodiná od r. 1858.

Nedlouho ped odchodem kanovníka Františka Koího
nastala zmna v držení statku sázazského. Emanuel Tiegl rytí
z Lindenkrona prodal jej dne 2. kvtna r 1869 Janovi svo-

bodnému pánu z Neuberga za 420.000 zl. Již svrchu v d-

jinách, kláštera sv. Prokopa uinili jsme zmínku o tom, že

nový držitel statku upravuje zámek svj na Sázav, zabíliti

dal obrazy v dolejší chodb, zhotovené po roku 1746, aby zá-

nikem jejich seten byl z panského sídla ráz bývalého kláštera.

Faráem u sv. Prokopa stal se r. 1870 Alois Piská ek,

kooperátor a katecheta u Nejsv. Trojice v Praze ve Spálené
ulici. Ten znamenav potebu nkterých oprav pi chrámu Pán,
dožádal se obtavých dobrodinc, zejména mezi knžstvem,
a s pomocí jejich pikroil k obmýšlenému dílu. Pedevším

opravena byla dlažba kostelní, oltá sv. Prokopa oištn,

zpovdnice, skín v sakristii a dvée znovu nateny. Po té

zakoupil fará nové prádlo kostelní, dal vyzlatiti kalich, a p.

Péí patrona Jana svob. pána z Neuberga obnovena byla
vížka chrámová. Za píinou generální visitace v ervnu roku

1873 došlo také k výzdob oltá: sv. Benedikta, sv. Pro-

kopa, sv. Jana Nep. a Srdce Pána Ježíše. Zámožnjší rolníci

zakoupili v Praze prapor a dali vyšiti na jedné stran nápis:

„Eolníci okolí sázavského." Na druhé stran praporu byl obraz

sv. Prokopa Cechm žehnajícího. E. 1874 darovala paní Marie

Železná, vdova po uiteli, 50 zl. na opravu svatostánku.

Dne 15. ervence r. 1876 prodal Jan svobodný pán z Neu-

^) O pracícli téhož dstojného knze na zvelebení úcty svatoprokopská

viz na sklonku in. dílu.
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berga panství sázavské se všemi nábytky (fundus instructus)

za 410.000 zl. panu Bedicbu Schwarzovi, bývalému ústed-

nímu editeli panství Hugona knížete z Thurnu a Taxis,

správnímu radovi rak. severozápadní a pražsko
- duclieovské

dráhy a majiteli domu v Praze.

Prvním znamenitým darem nového podacího pána na Sá-

zav a choti jeho paní Antonie byl náklad vedený na pelití
zvonu „Barbory," jenž pohromu vzal dosti záhy po svém zho-

tovení r. 1813. V pražské díln Diepoldtov užili hmoty jeho
ke slití nového zvonu „Antonie" r. 1878. Po jedné stran

zvonu spatuje se obraz sv. Antonína a nápis: „Hedvigis in

initio me fecit, Barbara innovavit, Antonia feliciter perfecit.
—

Bedich Schwarz, pán Sázavy a patron a cho jeho Antonie."

Na druhé stran opakována legenda z roku 1813: „Mein Euf
erschalle weit und breit" atd. i) Nový zvon vážící 2851/2

klg. posvcen byl suffragánem pražským Karlem Františkem

Prchou.
Téhož léta 1878 vykoupili píslušníci obce Choratic sta-

rodávný farní desátek, složivše k tomu konci jistinu 727 zl.

20 kr.

Fará Alois Piskáek setrval na Sázav až do r. 1880,

kdy ustanoven byl faráem ve Vermicich. Vedle nho zastá-

vali duchovni správu u sv. Prokopa kaplani: František Blažek
r. 1870, Josef Ežika r. 1870—1872, Václav Sedláek roku

1872--1873, Josef Krch r. 1873—1879 a Vincenc Bosáek, jenž^
zízen jest administrátorem uprázdnné fary. Na sklonku roku
1880 pisthoval se nový fará Josef Šindelá, ped tím

kooperátor ve Vršovicích.

Veda horlivou péi o zvelebení pouti svatoprokopské, jal
se k ní duchovní správce zváti slovutné kazatele. Pední prae-
lati zemští dali se najíti ke konání služeb božích, knžstvo
okolních farností povzbudilo lid, a etné prvody vících sply
na Sázavu uctívat

'

velikého svtce své vlasti.
'

O hluných
poutích u sv. Prokopa jednáme obšírnji pi líení úcty, jakou
lne lid eskoslovanský ke sv. opatu a zakladateli kláštera sá-

zavského.

Z poátku r* 1884 rozšíena byla obecnáškola v m-
steku Sázav o dv tídy, tak že vyuováno potom celkem

^) Srvn. syrchu str. 821.
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V pti tídácli. Ye farní osad sázavské jest ješt obecná

škola ve Ylkanicích o dvou tídách., obecná škola v Ce-

enicí cb o jedné tíd a ob. škola v Sa mopšícb, o jedné tíd.
Dne 21. ervna r. 1886 zavítal ke sv. Prokopu poprvé

nový arcipastý, J. kniž. M. pán František de Paula hrab

Schonborn, aby pisluhoval svátostí bimováni. Po celou dobu,

kdy pan arcibiskup visitoval kostely vikariátu kosteleckého,

bylo deštivo. Dne 21. ervna pršelo po celý den, proež ve-

škeré uvítací slavnosti byly zmaeny. Yoda v ece rychle stou-

pala. O tetí hodin odpolední došla zpráva, že eka za Pysko-

cely ke Choceradm i silnici zatopila. Za tou píinou bylo

panu arcibiskupovi zvoliti cestu do Chocerad pes erný Ko-
stelec. Na zejtí stalo se v Choceradech veliké neštstí, ano

neopatrností pevozníka více než 20 dtí, když k bimování

dávaly se pevésti, v rozvodnné ece se utopilo. ^^ X pouti
téhož roku konané pibyl na Sázavu svtící biskup pražský
Karel Schwarz a pivezl skvostné mešní roucho, jež byl pan
arcibiskup chrámu svatoprokopskému daroval.

Zasloužilý knz Josef Šindelá pijav faru vKeovicích
z poátku r. 1887, opustil Sázavu po šestiletém zdárném p-
sobení. Za administrátora Yendelína Hoka poízeno bylo nové

sklo (tabule v celosti) k obrazu sv. Prokopa, k nmuž pomoc
uinil Jan Bernard, fará z ernoušku, meškaje návštvou
u bratra svého, jenž byl editelem statku sázavského. Dne
23. ervence t. r. slavil u sv. Prokopa patron kostela p. Bedich
Sch.warz stíbrnou svatbu s chotí svou Antonií. Jubilantm
žehnal pi tom kanovník kollegiátní kapitoly na Yyšehrad,

bývalý fará sázavský František Koí. Na pam slavnosti té

vnovala chot pana patrona nkolik skvostnjších dárk ke

chrámu Pán.
Faráem u sv. Prokopa stal se z poátku r. 1888 nástupce

administrátora Hoka František Otmar Pohl. Jeho pii-
nním opravena byla v ervnu r. 1889 stecha filiálního ko-

stela sv. Martina v Sázav, chrám obílen a ze kolem hbitova

tamního v lepší stav uvedena. K opravám tm poskytl pan
Bedich Schwarz 2000 cihel a 500 tašek, obec sázavská pro-

^) Podobné neštstí pihodilo se dne 11. bezna r. 1816, kdy pi pohbu
mladého zedníka Jana Hedellna utonulo v ece u msta Sázavy osm dvat
a dva jinoši.
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pjila vápno, sousedé svezli pisek a na emeslníky sešlo se

sbírkou 105 zl. Majitel skelných hutí svatoprokopských pan
Yladimír Kavalír daroval v íjnu t. r. farnímu kostelu lampu
za 64 zl.

Pomeškav na Sázav sedm let, ustanoven jest František

Otmar Pohl za faráe ve Svtci. Na jae r. 1895 ujal se du-

chovni správy u sv. Prokopa administrátor Josef Pouska. Za
nho v kvtnu t. r. zemel majitel statku sázavského pan Be-

dich Schwarz a byl na pražském hbitov v Olšanech pocho-
ván. Uprázdnné fary dostalo se Janu Konenému, starší-

mu kaplanu v mst Benešov. Nový fará narodil se dne 1,

srpna r. 1859 v Sitboicích na Morav a na knžství posvcen
jest v Praze dne 8. ervence r. 1883.

Nebude od místa podati struný popis kláštera sv. Pro-

kopa, jak nyní jest po nemnohých zmnách, kteréž svtští ma-

jitelé panství sázavského byli zpsobili. K památnému místu

vede cesta od behu eky mírným vzestupem. U vchodu do

nádvoí bývala ješt z poátku tohoto století brána, a nad ní

pnula se krytá chodba z praelatury po levé stran do klá-

šterní budovy na právo. Pan Vilém Tiegel dal krytou chodbu

i bránu poboiti a toliko dva pilíe místo brány zde postaviti.

Pro tak uinil, není nám již povdomo ,
ale že tím. budova

bývalého kláštera pipravena jest o starobylou památku, uznati

musí každý.
Píchozí vejda do nádvoí, spatí po pravé stran velikou,

do tverhranu stavnou budovu klášterní o jednom poschodí,

nynjší zámek, za nimž na severní stran stojí farní chrám,
bývalá basilika opatská ;

v levo pak spatuje se menší podlouhlé

stavení, jež sloužilo za píbytek opatm (praelatura). Severní

ástka jebo jest nyní farou. Za chrámem a farou na úpatí
skalnatého pahorku prostírá se panská zahrada. Ješt
z poátku pítomného vku zbývaly tam tyry bašty ze sta-

rého opevnní kláštera. Teprve r. 1810 dal je odstraniti ma-

jitel panství, naež v místech tch upraveny jsou pkné sady.

K fae nejblíže pistupuje vž kostelní. Jest to jedna
z prelních vží bývalého velikého chrámu Panny Marie a sv.

Jana Ktitele pi jižní lodi, která spolu s vží posud
se zachovala, kdežto severní lo a ovšem i stední lo
chrámu úpln jsou znieny a odstranny, i) Ye tyechpatrech

1) Srvn. svrchu str. 243, nn.
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vže otvírají se okna gothická, tesanými kameny vykládaná;
vž kryta jest stechou jehlancovou. Y pízemí vže na stran

k jihu obrácené spatuje se krásný, "bohat zdobený gothický
portál. Zbytky staré stavby hotoveny jsou z tvrdého rudého

pískovce.
Nkteí tvrdí, že klášterní chrám na Sázav slohu go-

thického nebyl vbec dostaven, ježto schází mu i hlavní lo
i poboní lo severní; katastrofa zastihla prý stavitele, když
dokonávali jižní lo kostela, a perušila další stavbu. Proti

mínní takovému namítáme : Zbytky drobnjšího kamení, které

v jižní lodi nad pozstalými žebry ve výši se udržuji
a které samy již z ásti klenutí tvoily, dokazují, že lo mu-
sila býti sklenuta. Nelze zajisté pipustiti, aby to vše mohlo

díve býti pipraveno, nežli se klenouti poalo. Mimo to všechny

kusy žeber nad konsolami pi jižní hlavní zdi jsou nateny
barvami; zcela urit lze znamenati kruhovou ornamenti-

ku, ástky listv a jejich rozvtvení; barva zelená pevládá,
avšak jest již tak vybledlá, že zdola pouhým okem ji roze-

znati nelze. Aby kdo chrám, maloval díve, nežli byl sklenut

a vystaven, nelze pipustiti. A již malba pochází z doby kte-

rékoli, vydává vždy svdectví o tom, že pravá lo byla
celá dostavena. Avšak jednu lo samu klenouti, aniž by
týmž asem ob ostatní lodi byly klenuty, není se stanoviska

stavitelského možno. Byly tudíž všechny ti lodi chrámové zá-

rove dohotoveny, jakkoli sotva jedna z nich po dobu naši se

zachovala.

Kdo z farního stavení nebo od vže dívá se na nynjší
chrám sv. Prokopa, pozná záhy, že budova jeho jest ástkou"

bývalého klášterního kostela, totiž presbyté a kr mnišský
s piléhajícími kaplemi po stranách kru. Y dob, kdy nedo-

stávalo se nákladu na opravu spuštného velechrámu, oddlili

mnichové východní ástku jeho od západní, vzdlavše ze na

rozhraní mnišského kru a lodí kostelních. Yýchodní ástka
uchovala se kostelem, západní ástky užíváno za hbitov i).

Zstalo pak hbitovem mstišt opuštných lodí až do poátku

^) Srvn. list pana Ferdinanda Švihovského ze dne 17. srpna r. 1587:

„Dále také žaloval (pan opat) na elátkn mou, pekae a lokeje, že hy mli
v té vži u kostela na kr chove njaké dva psy zasteliti, kížem pe-
ložiti. Já nadavši se, že jest to tak, upral sem téhož pekare i toho lokeje

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 22
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toliofco století, kdy r. 1801 pooliováii tam poslední opat nalevo

od hlavního vchodu do kostela sv. Prokopa, jakož také pon-
kud dále k západu zízena jest r. 1816 hrobka rodiny Tieg-

lovské, nyní velmi zanedbaná.

Prelní ze farního chrámu má tvar tverce, ozdobeného

po stranách dvma sloupky s hlavicemi jonického zpsobu, jež

podpírají ímsu. Nad ímsou zdvihá se štít týmž vkusem okrá-

šlený. Uprosted nho postavena jest socha Panny Marie
s díttem a nad ním v trojhranu oko boží. Mramorová deska

nad hlavním vchodem ohlašuje dobu obnovy chrámové r. 16871).

Po levé stran téhož vchodu spatuje se náhrobek opata
P. Leandra Kramáe, zesnulého po zrušení kláštera roku

1801 2j. Po pravé stran stojí kíž na památku missie, která

odbývala se tam r. 1858.

Chrám sv. Prokopa jest stavba trojlodní gothického slohu.

Vtší ást jižní lodi zabírá kaple Panny Marie (sv. Barbory)
a sakristie. Nad poboními lodmi jsou prostranná oratoria.

Klenutí kostela bývalo nkdy vyšší, jakož z toho vidno, že

pvodní okna sáhají až nad nynjší klenbu. Vnitek chrámu

iní na pozorovatele svou istou úpravou dojem píjemný.
Hlavní oltá Nanebevzetí Panny Marie svdí o do-

vednosti pvodcov jak ve skladb ástek tak zejména v pra-
cích ezbáských. Velký obraz oltání jest dílo proslulého mi-

stra Jana Petra Molitora z r. 1755^). Po stran evangelia stoji

v presbytéi malý oltá sv. ostatk. Na nm uloženy jsou
ve sklenné skíni ti drahocenné památky po sv. Prokopu:

devný kalich (koflík), devná lžika a ástka kostí z tla

svtcova. Skvostnou schránku pro ostatek práv eený zhoto-

viti dal obtavý dobrodinec chrám sázavských, vysoce d-
stojný pan František Koí, kapitolní dkan na Vyšehrad. Vy-
obrazení podáváme v píloze.

V polou stední lodi chrámové umístny jsou dva po-
boní oltáe: po evangelijní stran oltá sv. Prokopa

kyjem a do šatlavy dáti poruil. Potom se to našlo, že jinác bylo, a ne na

krchov takové psy, ale v té jedné vži pusté, kteráž na zámku v stran jest,

do kteréž za pánv Zajímav a jiných, držitelv panství tohoto psy metávali

a je tam zastelováli."

1) Viz svrchu str. 290 n.

2) Srvn. svrchu str. 306.

^) Podle nápisu, jenž shledán byl na obraze r. 1888.
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s milostným obrazem; po stran epištolní oltá s v. Benedikta
s pkným obrazem, kterýž pedstavuje blahoslavené zesnutí

patriarcby západního mnišstva. V severní poboné lodi shle-

dávají se dva další oltáe: sv. Jana Nepomuckého a

Srdce Pána Ježíše, jakož i dv zpovdnice s umlými ez-
bami.

Pozoruhodným dílem ezbáským jest mížka ped pres-

bytéem. Téhož slohu byla také sedadla pro mnichy, jež po
zrušeni kláštera dostala se, nevíme ani jakým zpsobem, do

kostela sv. Víta v Radošovicích u Vlašimi, i) K hlásání slova

božího slouží prostranná kazatelna. Svrchu ozdobena jest

sochou Spasitele a podobami ty evangelistv ;
dole obklopují

ji sošky ty sv. uitel církevních. ^) Cyklus obraz kížové

cesty oživuje stny chrámové; v jižní poboné lodi umístný
obraz Ukižovaného zvýší 3 m. jest ezbáským dílem bývalého
faráe Františka Koího.

Ze severní lodi sestupuje se dvojitým šnekem do krypty
pod presbytéem, jež jest nejstarším stavitelským kusem chrámu
sv. Prokopa. Pozstala jediná z pvodní románské basiliky,

jak stav] ji sám zakladatel kláštera. Svtlo do podzemní kle-

nuté svatyn vniká malým okénkem. ^) Hlavní vchod z choru

mnišského, kterým druhdy sestupovalo se do krypty, otevíti

dal fará František Koí. Od té doby pikryt jest toliko širo-

kými kameny. Ve svatém témdni bývají kameny stranou kla-

1) Metbod, 1883; sti-. 139.

2) ezbáské kusy tuto eené pocházejí z poátku 18. století a poí»

.zeny byly nákladem dobrodinc kláštera za opata Václava Košína. Tomu svdí
list konventu tamního z r. 1714: „Attestamur dominm Wenceslanm, abba-

tem nostrum, ... ad singulárem domus Dei decorem promovendum, prout ipsa

benefactorum facultas se extendebat, sese totum impendisse et citra omnium

suspicionem oculis omnium exhibuisse sequentia opera: Chorus utergue novae

ecclesiae adiecta crypta consummatus, ecclesia ipsa duplici altari, duobus con-

fessionalibus, nova cathedra singulari labore statuarii exornata."

2) Srvn. co píše Braniš: „Pan Neuwirth (Geschichte der christlichen

Knnst in Bohmen; str. 33) domnívá se, že se z krypty nic uritého nezacho-

valo a dovolává se pi tom Gruebra (Kunst des Mttelalters in Bohmen; I.

str. 32), jenž upozornil na gothické okénko do krypty té vedoucí. Okénko má
ovšem lomený oblouk, bylo však patrn proraženo pi pestavování chrámu ve

13. století, kdy pro snazší pístup poutníkm po levé stran dvojitý šnek byl

izízen. Kdyby byl p. spisovatel kryptu vidl, uznal by snad, že jest pvodní,
a vidl by i v polokruhu založenou ze staré absidy chrámové." Jak píší

historii eského umní; str. 13.
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dny, aby vici mK volnjší pistup do Božího hrobu, jenž
stavivá se v podzemí. Obecn sluje nyní krypta jeskyní sv..

Prokopa. 1)

Mezi kryptou a hlavními dvemi chrámu prostírá se bý-
valá hrobka mnich sázavských na dvé rozdlená. V ni

pi nahodilém zkoumání jen hrstka zetlelých kostí byla shle-

dána.

Y sakristii, která západní stnou sousedí s kaplí Panny
Marie, na jižní stran pak piléhá k bývalému klášteru, po-

zstaly staré skín s umlými ezbami. Ukázku ezeb-

podává kresba v píloze. Nad sakristií jest oratorium pro pa-
trona a jeho rodinu.

Klášter v zámek promnný zavírá v sob malé nádvoí,,,

kolem nhož v pízemí i v poschodí prostranná chodba (am-

bitus, ochoz) pokrauje. Ze starého domu konventního, jak.

býval ped ohnm r. 1746, zachoval se jediný sínec podobný
kížové kapli slohu gothického. Obraz jeho viz v píloze.

ij Yiz svrchu str. 66, 74 n.
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Úcta sv. Prokopa.

Hlava první.

Sy. Prokop patron králoTStrí eského.

Hned po blaženém zesnuti svém pokládán byl Prokop za

ctibodnélio služebníka božího. Oblas ctnosti jebo, o nichž

Trstevníci vypravovali potomkm, a píhody neobyejných
skutk na Sázav osvžovaly památku vhlasného opata a zvy-

šovaly posmrtnou úctu jeho. Svdkem jest nám pvodce leto-

pis sázavských ze 12. století, muž uený a povážlivý, jenž
o zakladateli kláštera slovanského na Sázav nejinak než

o svtci rozpráví. Když pak z vle námstka Kristova papeže
Innocentia III. prohlášeno jest, že mohou vící, zejména
v zemích eskoslovanských, veejn znáti se ke sv. Prokopu
jako oslavenému vyznavai Pán a vzývati jej za pímluvu
u Boha, soukromá úcta lidu promnila se v náboženský, cír-

kevní kult, v nadšenou a vroucí oslavu rodného syna zem
této, jenž životem svým dstojné pidružil se k velikým svt-
cm jiných národ. Po slavné kanonisaci, jak dala se na Sá-

zav dne 4. ervence r. 1204, i) smly zizovány býti oltáe

a chrámy k poctivosti sv. Prokopa, smly konány býti obti
mešní a církevní hodinky o sv. Prokopu, jeho jméno smlo
vkládáno býti do pímluvných modliteb a litanií, jeho tlesné

^) Viz svrclm str. 214 n.
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ostatky molily veejn býti vystavovány a ctny, jakož
i zvláštní den v roce církevním ustanoviti bylo za svátek

k pamti jeko pedevším vnovaný. Zbožní O eobové ninili

ješt více: vyvolivše sob sv. Prokopa za ochránce
nov zízenébo království, pipoetli jej k blahosla-

veným patronm zemským: sv. Ludmile, sv. Václavu, sv.

Vojtchu a j. Jak nkteí spisovatelé dokládají, vyžádal si

král Pemysl I. (roku 1197—1230) na opatu Blažejovi rám
z tla svtcova a dal uložiti je v biskupském clhrám
sv. Víta, aby „tím ramenem království eské velemocn

ped nepáteli bylo bránno." ^) Výroní památka sv. Prokopa
konána v celé zemi zasvceným svátkem dne 4. er-
vence. ^)

Obyvatelé hlavního msta jali se s píkladnou horlivostí

osvdovati úctu k novému ddici eskému. Ve jméno sv. Pro-

kopa posvcen byl chrám na Malé stran opodál proti

vchodu do velkého kostela Panny Marie rytí maltanských

(v nynjší Prokopské ulici, zadní ást domu o. 376— HI). O za-

ložení chrámu vypravuje Hájek: E. 1213 ukázal se sv. Prokop
ve snách Sudislavovi a manželce jeho Dobromile, kteí mli
dm na Újezd v míst velmi památném, kdež hotoven byl

kdysi za knížete Pemysla práh domovní, po nmž Praha

Prahou slov, a pikazoval jim, aby dm svj obrátili ve sva-

tyni. Ti pak uposlechše, vystavli z kamene petínského ko-

stelík a dali jej posvtiti biskupem Danielem dne 4. ervna
r. 1214. Jakkoli daleci jsme toho, abychom spolehli na zprávu

kronikáovu, pipomínáme pece, že pam zakladatel kostela

ochrániti mohla authentika, kterou ve 13. století kladli bi-

skupové pi svcení chrámu do oltáe. Ovšem v ervnu r. 1214

nemohl biskup Daniel II. svtiti kostela, ježto zemel ped tím

dne 28. bezna t. r.

^) Crugerius: Pnlveres sacri (ke dni á. ervence): Ab ea porro canoni-

zatione coeptus est solennius coli in Bohemia tamquam universalis regni pa-

tronns, et einsdem brachium pragensi tum tantam cathedrali ecclesiae extra-

ditnm est a Benedictinis, ut velut angusto pignore toti orbi strictius obliga-

retur illa ecclesia et regnum illo defensionis membro fortius defenderetur.

2) Staré martyrologium kostela sv. Víta v Praze : „Quarto Nonas Julii

canonizatio sancti Procopii, abbatis et confessoris, patroni regni Bohemiae,

mh'ae sanctitatis viri, cuius brachium habetur in ecclesia pragensi."
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V písemnýcli pamtech posud zachovalýcli jmenován jest

chrám sv. Prokopa k r. 13á6. Tenkráte byl kostelem farním,
stál ped zdí Menšího msta pražského a sousedil domm po-

platným ke klášteru Panny Marie pod etzem. ^) Pivtlen

jsa k témuž klášteru, mel správcem knze z ádu mal-

tanského, kterého zizoval generální pevor. Do r. 1357 byl
administrátorem u sv. Prokopa Mikuláš; potom zastávali tam
úad farní: František (r. 1357—1360), Mikuláš, pevor kláštera

(r. 1360—1378), Oldich pevor (r. 1378-1383), Mikuláš pevor
(r. 1383—1384), Tomáš (f r. 1406), Jakub od r. 1406.2) pa-

pežského desátku odvádlo se z kostela sv. Prokopa osm groš
ron. ^)

Jako jiné svatyn v Menším mst pražském byl kostel

sv. Prokopa pi poátku válek husitských bezpochyby vypálen
a teprve po nkterém ase dostalo se mu opravy. Ježto fara

pi nm zanikla, nazýván jest r. 1483 toliko kaplí. ^) E. 1629

uvádí se kaplan u sv. Prokopa Jií Meissner, jenž vypomáhal
i u sv. Mikuláše. Posledn obnovována jest kaple r. 1669, pi
emž do bán vžní vložili pamtní pergamenový lístek. Byla
to nevelká gothická stavba se štíhlou vížkou na steše. Roku
1689 dal ji velkopevor ádu johannitského Ferdinand Ludvík

hrab Kolovrat Libšteinský zboiti, a stavti svým nákladem

nový kostel sv. Prokopa, k nmuž položil základní kámen
téhož roku dne 13. dubna administrátor pevorství u Panny
Marie P. Sigmund Kucborský. Stavba provedena se vší úpravou
nákladem 6723 zL, a kostel byl posvcen dne 10. listopadu
r. 1693 od arcibiskupa Jana Bedicha hrabte z Yaldšteina,

který vložil do oltáe ostatky svatých Angela a Benigna, po
emž zpíval slavnou mši svatou svtící biskup Jan Dlouho-

veský, a odpoledne byly nešpory, jež ukoneny nmeckým ká-

^) List komendátora eka z Vartenberka a konventu jokannitskélio

kláštera v Praze ze dne 1. února r. 13á6: „Pesconi . . . et Martino Horine,

civibns Minoris ciyitatis pragensis, . . . ortiim nostrum cum omnibus ipsius

pertinenciis ex oposito prenominate domus nostre trans fossatum inter brazi-

atorium Girziconis ex una et ecclesiam sancti Procopii et domm sivé brazi-

atorium domini Zdenconis ac etiam stratam publicam parte ex altera . . .

vendidimus." Emlerova Kegesta ;
IV. c. 1649, str. 655.

2) Tomek: Djepis msta Praky; III. str. 28; V. str. 194.

3) Tamže
;
HI. str. 81.

*) Tomek: Djepis m. Prahy; Vlil. str. 49; IX. str. Í25.
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zánim. V novém cKrámu Pán bývala o nedelicli a svátcích

od knze z kláštera Panny Marie u johannit sloužena mše

svatá, a o svátku sv. Prokopa konána tu hluná pou, až sva-

tyn ta dvorním rozkazem r. 1784 byla zrušena a za 735 zl.

prodána. Paní Marie Anna hrabnka z Kolovrat, kteráž ko-

stelní budovu koupila, promnila ji v inžovní dm (.376—III),

na nmž posud dobe rozeznati lze tvary bývalé svatyn, ze-

jména okrouhlý presbyté na východní stran. Ka pam bý-
valého kostela dala hrabnka zasaditi nad vchodem do zdi

sošku sv. Prokopa, která tu podnes ve výklenku se spatuje.
V kostele bývalo tré oltá. Z hlavního oltáe zachoval se

obraz sv. Prokopa, jenž visí v sakristii klášterního chrámu
u johannit. i)

Utu svou ke sv. Prokopu osvdovali obyvatelé mst
pražských také zakládáním oltá v kostelích a hojným na-

dáním jich za píinou služeb božích. V basilice sv. Víta
na hrad pražském byl oltá sv. Prokopa, k nmuž ka-

novník svatojirský Jan Trho odkázal r. 1337 deset kop grošv,
tak aby za n získán byl vný plat 64 groš ron pro oltá-

níka Jakuba a další nástupce jeho, kterým ukládalo se jednou
do téhodne konati zádušní mši svatou za Jana Trhon a jeho
rodie. ") Mimo to vycházelo k oltái roního platu ze vsi Zlo-

nína u Líbezníc 12 hiven a z penz u mšan na úrok danýcK
2 kopy groš. ^) Z oltáník sv. Prokopa pipomínají se ješt:
Jan písa r. 1367 a po nm knz Erhart. ^)

Y novém gothickém velechrámu sv. Víta postavili oltá

sv. Prokopa u pilíe, jenž nejbližší jest severovýchodnímu
rohu kaple sv. Václava.^) E.. 14D5 založil v témž kostele bo-

batý mšan pražský František z Eokycan oltá svatýcli

Václava, Prokopa a Erasma. O poloze oltáe toho ne-

dostává se zpráv; jen z domyslu kladou jej nkteí badatelé

k pilíi po severní stran hrobu sv. Vojtcha v nedostavné

1) Ekert: Posvátná místa král. hl. msta Prahy; n. str. 344 n.

2) Záv kanovníka Jana Trhon ze dne 26, listopadu r. 1337, v Emle-

jových Regesteck; IV. c. 493, str. 197. Srvn. tamže; str. 217 n.

3) Tomek: Djepis m. Prahy; III. str. 58.

4) Tamže; V. str. 142.

5) Památky archaeolog. III. str. 313. Tomek : Djepis m. Prahy ;
lí

str. 85.
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ásti velechrámu. i) Nadání pana Rokycanského, 16 kop ronilio

platu, 2j užíval nejprve oltáník Matj z Bíliny, sekretá arci-

biskupv od r. 1405, potom Jakub r. 1407 a Yáclav r. 141 2. 3)

V kollegiátnim kostele sv. Petra na Vyšehrad založen

byl oltá sv. Prokopa nkdy ve 14. století. Služby boží

pi nm konal mistr Mikuláš léka až do r. 1392, kdy smnil

místo s Mikulášem ze Žebnice, oltáníkem sv. Alžbty v klá-

štee sv. Ducha na Starém mst pražském. R. 1404 pipomíná
se Trojan, oltáník sv. Prokopa na "Vyšehrade. *)

V krypt staršího kostela Panny Marie ped
Týnem založil oltá sv. Prokopa a sv. Máí Magdalény
kanovník pražský Václav Planer spolu se sestrou svou Elškou

r. 1368.^) V povinnosti oltáník stáli tamknží: Petrr. 1368,

Tomáš ze Strakonic v letech 1368—1371, Jan z Pátku (roku

1371—1376), Jakeš, viká scholastika pražského (r. 1376—1380),

Prokop z Hrádku (r. 1380-1386), Epifanus (roku 1386-1393),
Jan z Vartenberka (r. 1393 — 1395), Martin, fará v Pnvicích,
od r. 1395, mistr Jií z Boru (f r. 1413), Matj z eské Te-
bové (r. 1413-1415), Pibík roku 1415, Mikuláš z Prachovic

r. 1415, Bohuslav, doktor práv, r. 1415, Jan Benešv z Vra-

nova píjmím Šedivec (r. 1415—1416), Lukáš od r. 1416. ^)

V chrám Pán sv. Mikuláše na Starém mst
pražském bývalo dvé oltá sv. Prokopa. Jedenznich

pipomíná se nejprve r. 1377. Toho léta daroval knmu Fran-

tišek mladší z Posenpachu, mšan pražský a hofrychté mst

královských, osm kop roního platu na Eadievsi v kraji ža-

teckém. E.. 1407 byl podacím pánem oltáe Hiltmar z Posen-

pachu, mštan nymburský. '^)
O druhém oltái iní se zmínka

r. 1379, kdy spor byl mezi patronem jeho Petrem Bohuslav,
mštanem pražským, a oltáníkem Janem Rubrikou. ^) Z oltá-

1) V týchž spisech ;
str. 315 a 91.

2) Tomek: Djepis m. Prahy; III. str. 61.

3) Tamže; V. str. 143.

*) Tomek: Djepis m. Prahy; 11. str. 258; V. str. 156, 225 n. Borový:
Lihri erectionum; str. 603.

^) Tamže; II. str. 142. Nadaní list kanovníka Václava Planera a sestry

jeho Elšky sepsán jest teprve r. 1371. Borový: Libri erectionum; str. 81. n.

B. 1377 polepšili tíž zakladatelé píjem oltáe o tyry kopy. Tamže
;

str. 144.

^) Tomek: Djepis m. Prahy; V. str. 182.

7) Borový: Libri erect. str. 161 n. Tomek; 1. c. II. str. 200, 467.
•

^) Tomek: Djepis m. Prahy; III. str. 206.
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ník jsou nám ješt povdomí: Frencl (f r. 1380), Jan (f r. 1380),

Tomáš z Prahy od r. 1380, Havel Václavv z Lipé od r. 1380,

Hertvik z Tachova od r. 1380, Tomáš r. 1397, Jan (r. 1401—

1407), Mkuláš Chvalv z Hemane od r. 1408. i)

Ykostele s v. Linharta na Starém mst praž-
ském založen byl r. 1382 oltá sv. Václava a sv. Pro-

kopa, jinak také svatých, ddic eských zvaný, a uinna
k nmu nadace od Václava, faráe v Litožnicích, Alberta^
bratra jeho, Mikuláše a Václava, syn nkdy Petra uzdáe,
roních 14 kop grošv, z nich oltánik pijímal 8 kop. Podací

právo k oltái mli zakladatelé jeho spolen. 2) R. 1392 vyznal

po jakési rozepi Prokop Vítkv, mšan staromstský, že pa-
tronát oltáe sv. ddic eských náleží Kunclíkovi a ddicm
jeho. ^) Z oltáník jsou nám povdomí : Hašek r. 1391, Václav

erný ze Lhoty (r. 1392—1408), Jan (r. 1408—1414).^).

V kostele sv. Mikuláše v Menším mst pražském
byl poboní oltá sv. Prokopa nadaný r. 1359 od Alberta,

faráe v Nehvizdech, bratra jeho Mikuláše Slegla, mšana malo-

stranského, a sestry jejich Kristiny. Zakladatelé vykázali dv
kopy roního platu na dom svém v Menším mst, darovali

k oltái ti lány polí v IJnhošti a zizovali faráe kostela sv.

Mikuláše, aby po smrti jejich byl patronem oltáe sv. Prokopa. ^)

Kterak v živé pamti lidu pražského trval klášter* sv.

Prokopa na Sázav, a úcta k zakladateli jeho jak hluboké ko-

eny pustila v mysli mšanstva, z toho lze souditi, že veejná
cesta z Prahy pes Uhínves, íany a Mnichovice jmenována
vbec silnicí svatoprokopskou. ^) Když pak uprosted
14. století vystavena byla brána ve zdi Nového msta nad

nynjším Václavským námstím pi silnici práv eené, nazval

ji lid branou sv. Prokopa.'^) Pozdji teprv obdržela jméno

brány koské.

1) Tamže; V. str. 190.

^) Borový : Libri erectionum
;

str. 192 nn.

3) Tamže; str. 376.

*) Tomek: Djepis m. Prahy; V. str. 177.

5) Borový: Libri erectionum; str. 8.

6) Tomek : Djepis m. Prahy ;
n. str. 276 n. Srvn. Borový : Libri erectionum;

str. lOé, 179, 197.

7) Tomek: 1. c. IL str. 220.
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Yelikou moc oclirany sv. Prokopa jako patrona
zemskélio -zkusili Cechové v bitv u KressenbrTiiiiiu dne

12. ervence r. 1260. Vojsko eské vedené králem Pemyslem
Otakarem II. scliystávajíc se teprve k boji, napadeno bylo ped
asem od lstivých nepátel. Také potem bojovného lidu ne-

rovnali se Cechové Uhrm. Nicmén za vzývání pomoci boží

a pímluvy slavných ddic eských, svatých Yáclava, Vojtcha,

Prokopa, podstoupili krvavou se a dosáhli skvlého vítzství

nad nepítelem. Nkteí nábožní muži mli té chvíle vidní,
kterak sv. Václav s meem a korouhví, sv. Vojtch v odni

veleknžském, sv. Prokop s berlou opatskou a patero sv. bratí

muenník spjí na pomoc krajanm svým z rozkázání bo-

žího. 1) Slavné vítzství v bitv u Kressenbrunnu pipsáno
tudíž vdn ochran svatých ddic eských.

Z djin kláštera sázavského s dostatek známo jest, kterak

ujal se sv. Prokop duchovních syn svých, slovanských mnich,
když po prvé nkdy r. 1057 vypuzeni byli z kláštera na Sázav,
kterak potepal opata Nmce, an do kláštera se vetev, na pe-
kážku byl, aby slovanští bratí nemohli se tam vrátiti. Pamí
toho posilovala Cechy v dve, že svtec nepestává hájiti

krajan svých proti cizincm jiného jazyka a mravu, kteí

rozmohli se nejen potem, ale i statky pozemskými a vlivem

na veejné záležitosti, tak že rodným synm zahrozilo z toho

vážné nebezpeenství. V ten rozum zmiuje se veršovec eský
z poátku 14. století o sv. Prokopu, „v nmž veliká pomoc
Cechóm vznide." ^) Když r. 1318 lid eský rozechvl se

z doslechu, že král Jan Lucemburský vypuditi chce Cechy ze

zem, vzýván jest vroucn sv. Prokop spolu se sv. Václavem,

aby rozpomenuli se na své plém. Vítzství pán Zajícovo nad

nmeckým vojskem královým t. r. vítaK pak pemnozí jako
dkaz nebeské ochrany jejich. ^)

Za vlády syna Janova císae Karla IV. utuchly v té

píin obavy lidu eského, nebot panovník národa milovný
peoval nejen o pítomné dobré jeho, ale i k budoucímu moude

^) Srvn. svrcliTi str. 220 n.

^) Dalimilova Kronika eská, v Pramenecli d. . III- str. 137. Srvn.

Kroniku Marignolovu: „Sanctns Procopius Theutonicorum expulsor." Tamže;
str. 5áO.

^) Viz svrchu str. 224.
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prohledal. Yelikým skutkem Karlovým bylo založení slovan-

ského kláštera v Praze, kterýž kvésti ml „ke cti boží, ke cti

blahoslavené Matky Pán a peslavných Jeronýma, Kyrilla,

Methoda, Vojtcha, Prokopa ddic království eského."

Císa plesal, když podán mu byl starobylý slovanský spis

s udáním, že jest to vlastní rukou sv. Prokopa psané evan-

gelium; i daroval vzácnou památku klášteru svému na Slo-

vanech. Záruku blahé budoucnosti shledával pedevším v roz-

kvtu katolického náboženství, a co k tomu se váže, v úct
a následování svtc Pán, zejména tch, kteí z národa vy-
rostli.

O úct svatoprokopské v Praze za zlaté doby Karla IV.

a potom až do poátku 15. století uinili jsme zmínku již

svrchu. Císa povzbuzoval k ní také tím, že dával obraziti svtce

ve skupin ostatních patron zemských. Pi velechrámu sv.

Víta zachovaly se podnes obrazy takové, díla v pravd um-
lecká a památná. V kapli sv. Silvestra jest na levé zdi nad

klekátkem obraz Tváe Pán na zlaté pd, zhotovený v E-ím
r. 13t)9 podle byzantského originálu, který posud ve zvláštní

kapli chrámu lateránského se chová. Na obrub mistrné kopie

poruil Karel IV. vymalovati po stranách podoby svatých d-
dic eských : Víta, Vojtcha, Ludmily, Václava, Prokopa,
Sigmunda, které jsou rovnž znamenitý. Nahoe a dole drží

andlé pásky s latinskými nápisy : „Svatý, svatý, svatý Hospodin
Bh zástup." „Hoden jest Beránek, jenž zabit byl, Kristus. "

Císa tou mrou vážil si obrazu, že vadil jej mezi klenoty
království eského. Nkteí kronikái vypravují, že otec vlasti,

dostav od papeže Urbana V. dovolení, aby velebný originál,

jejž pokládali nkteí za pvodní dílo sv. Lukáše, vrn sob

vypodobniti dal, zanechal v ím kopii a pinesl do Prahy
prvoobraz; kterážto povst ovšem jest nedvodná. Pi veej-

ných slavnostech, zejména v „den svátostí," býval obraz Tváe
Pán spolu s jinými klenoty z Karlšteina pinášen do Prahy
a k uctní vystavován, i)

Nad jižním portálem píné lodi u sv. Víta zhotoviti dal

císa Karel IV. veliký mosaikový obraz Posledního
soudu. Pracovali o nm benátští umlci r. 1370 na ploše asi

^) Ekert : Posvátná místa kr. hl. msta Prahy ;
I. str. 63.
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76m^ ve ti pole rozdlené. V prostedním poli trnil Spasitel

v tak zvané mandorle, to jest svatozáí, utvoené z dvojí pro-

tínající se duhy. Kraje duty obklopovali andlé troubící^

a nástroje umueni Pán. Pod Spasitelem kleeli orodujíce sv.

patronové ešti : Prokop, Sigmund, Yít, Václav, Ludmila,

Vojtch. Pod nimi po stranách, lomeného oblouku, kterým pro-
stedni vchod sklenut, zíti bylo kleící podoby Karla IV.

a manželky jeho Alžbty Pomoanské. V polích postranních

sestaveny obrazy Panny Marie a sv. Jana Ktitele, jakož
i dvanácti sv. apoštolv, pod nimi v levo z mrtvých vzkíšení,

v právo zavrženi nespravedlivých. Požárem r. 1541 byla vzácná

památka porouchána, a asem odpryskly nkteré ástky obrazu,,

až r. 1836 dal je nejvyšší purkrabí pražský Karel hrab Chotek

heby upevniti. Když pi nynjší stavb velechrámu dosplo
se k oprav píné lodi, zavoláni jsou znalci, aby podali dobré

zdání o tom, zdali i pro píští dobu možno by bylo zachovati

obraz „Posledního soudu." Professor G-randi z vatikánské dílny
mosaikové a Luigi Solerti, editel Neuhauserovy dílny mosai-

kové v Innsbruku, pronesli úsudek, že obraz v dosavadním

míst na dlouho zachovati nelze, že však jej možno sníti tak^

aby opt na jiném míst uvnit chrámu mohl býti postaven.
Za tou píinou dáno svolení, aby mosaikový obraz po kusech

byl rozebrán. editel L. Solerti s pomocníkem svým Pfefferlem

ujal se práce té na sklonku msíce srpna r. 1890 a vykonal

ji šastn ve tech nedlích. Z mosaiky uloženo jest 274 kusy
v místnosti pod síní Vladislavskou, a podle ísel a nákres

piln zhotovených možno bude znovu sestaviti obraz, jenž má.

umístn býti v nkteré kapli chrámové, i) Velebné postavy sv.

Prokopa a ctitele jeho Karla IV. zatkví se v nové kráse.

Krom obraz tuto uvedených spatíš podobu sv. Prokopa
na triforiu metropolitního chrámu. Jako uvnit na okružní

pavlai vytesáno z kamene 21 poprsí osob královských a muž,,
kteí získali sob zásluhy o stavbu velechrámu, tak na nosiích

pilí zevn vykroužen jest tak zvaný fysiologus (ada symbo-

lických zvíat, kterými starší stavitelé chrámy zdobívali)

a v ásti východní poprsí Krista Pána, Matky boží a sv. d-
dic eských: Víta, Kylla, Methoda, Václava, Ludmily, Voj-

^) Výroní zpráva Jednoty pro dostavní hlavního chrámu sv. Vítaná hrad-

pražském za r. 1890.
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tcha, Prokopa, Sigmunda. i) Pokud pístup byl na triforium,

spatoval picliozídvé poprsí jedním pokledem, svtce na stran

zevnjší a slovutnou osobu uvnit velikého kru.

Válkami busitskými ztenila se úcta sv. Prokopa v Cecbácb,

ježto novotái u víe, kterým nevidlo se ušetiti památného
kláštera jeho na Sázav, pomíjeli také svtiti den 4. ervence

jako svátek veejný. ^) Teprve po 140 letech trudných zmatk

náboženských, když na stolici arcibiskupství pražského zasedl

slovutný Antonín Brus z Mohelnice, znovu ujímala se velejší
úcta ke sv. patronu piinním katolického duchovenstva.

Yypravovali jsme již svrchu, v jakých okolnostech pineseny
byly tlesné ostatky sv. Prokopa ze Sázavy do Prahy
r. 1588. ^) Ochránce království eského spoinouti ml v srdci

zem, ana svítala doba nového rozkvtu náboženského a jednoty
u víe. V sobotu dne 28. kvtna mezi 13. a 14. hodinou na

celém orloji vyzdviženy jsou kosti svtcovy a slavn pivezeny
na hrad pražský. Druhého dae v nedli pijal je s velikou

poctivostí arcibiskup Martin Medek. „Páni praelati a kanovníci

hlavního chrámu sv. Víta to svaté tlo neb ostatky na rame-

nách v ozdobené truhle na zpsob archy úmluvy nesli. Za
nimi osobn sám císa Rudolf píkladn s rozžatou svíci za

svátostmi šel, jejž slavná a vždy vrná kapitola hlavního

chrámu pražského a mnoho pánv jak domácích tak pespolních
s celým komonstvem císaským následovalo. Sli až do kaple
královské Všech svatých na hrade pražském, a tu na pi-

pravené místo hrobu velmi slavn a uctiv byly vloženy
svaté ostatky jeho." *)

^) Ekert: Posvátná místa král. hl. msta Prahy; I. str. 72 n.

2) Ped válkami býval svátek sv. Prokopa „duplex primae classis cum
octava." BoUandist Acta sanctorum mensis Julii, tom. II. str. 136. Srvu.

Statuta provincialia Arnesti, archiepiscopi primi pragensis, „De festivitatibus

celebrandis" : In subscriptis diebus tantum clerici et laici debeant a servilibus

operibus abstinere: . . . confessorum Martini, Mcolai et Procopii. Vydání
z r. 1762; str. 211. Kronika Beneše z Veitmile k r. 1362: „Eodem anno in

octava sancti Procopii mortua et imperatrix Anna." Prameny d. . IV. str. 528.

K. r. 1368: „Eodem anno die dominico infra octavam beati Procopii, que íuit

dies IX. mensis Julii, reverendus pater dominus Johannes, archiepiscopus

pragensis, . . . consecravit hostium maius ecclesie pragensis." Tamže
;
str. 538.

^) Viz svrchu str. 260.

*) Fabricius : Požehnaná památka ;
str. 264 n.
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Arclia malovaná uprosted kostela Všech svatýcli byla
schránkou tlesných ostatk sv. Prokopa, i) Ke hrobu tomu

na mešní nadání odkázalJosef Makarius z Merfelic, generální
viká pražský a dkan kapitoly u Všech svatých (f r. 1635),

1600 kop grošv. Brzy potom staral se o vyzdobeni hrobu

arcikníže Leopold Vilém, biskup olomoucký (r. 1637—1662),

dav prostíti na archu drahocenný ervený aksamit. Další

dobrodinec, upímný ctitel sv. Prokopa Bohumír Alois Kinner

z Lowenthurna, dkan koUegiátního chrámu Všech svatých,
zídil r. 1669 novou hrobku nad tlem svtcovým a dal

znázornitiživot jeho cyklem dvanácti obraz, jenž vyvšeny
jsou .v presbytéi. Na jednom z nich shledává se nápis:

„S. Procopius Euri natus est puer educatus. Adolescentiam

litteris, reliquam vitam Institute Benedicti cessit. Solitudinis

amore sylvas incolens, Daemones ex antris fiigavit. Udalrico

duci, proditus a cervo, Dum aquam obtulit, vinum porrexifc. Ab

aegris morbos, A corporibus daemones abegit Orantique molestos

sub iugum mísit Et petras arare compulit. A Brzetislao duce

noví coenobii Curas libens, invitus dignitatem suscepit. Supplici

pietate oranti navem misit. Obiturus fratribus suis exilium Et

adversa multa praedixit. Eugienti latrones pontem ex glacie

struxit, His sequentibus in aquam resolvit. Captivo supplici

miraculose libertatem ddit. Sanctissimo apparens sanctitatem

suam publicare persuasit. Ut domm in ecclesiam Deo sacraret.

ivem Pragae induxit. Eudolpho II. Caesare J^ugusto Impera-
tore Sacrum Corpus Pragam Translatum In hac Ecclesia re-

quiescit. Cuius Honori praesens Mausoleum Et brevis

ge:storum pieta série s Anno salutis MDCLXEK posita

fuere Godefrido Aloysio Kinner de Lówenthurn, huius Eccle-

siae Decano." Mimo to odkázal dkan Kinner (f r. 1670) ke

hrobu sv. Prokopa, na svtlo a mše svaté 1000 zl.

Z poátku 18. století spatoval se ješt pokrov erveného

aksamitu na posvátném hrob, 2) svrchu pak byla kaplice de-
vná s umlými ezbami, jak zhotoviti ji dal dkan Kinner.

Mezi sloupky na stran k oltái obrácené stála soška sv. Pro-

^) Pamti Mkuláše Daickélio z Heslová; I. str. 175.

2; Beckovského Poselkyn starých píbh ;
U. 1. str. 356 n. : „Ten pak

hrob spolu s jinými hroby patronv eských Leopold, arcikníže rakouské,

císae Ferdinanda III. bratr, erveným aksamitem, tak jak se podnes spatuje,
dal piodíti a ozdobiti."
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kopa, dále vkol sošky svatýcli patron: Víta, Norberta, Lud-

mily, Sigmunda, Jana Nep., Vojtclia, Václava. A, "R 1739 po-
ízen byl nový náhrobek, posud zachovalý. Po stranách

devné tumby, nyní pozlacené, umístil ezbá píbhy ze ži-

vota sv. Prokopa a tyry postavy znázorující ctnosti jeho,

svrchu pak sochu svtce kleícího, ^j

Až do r. 1768 odpoívaly ostatky sv. Prokopa uposted
kostela Všech svatých. Zatím r. 1755 ubytovaly se v novém
Teresiánském ústave na Hradanech šlechtiny, kterým za

sbornou svatyni vykázán jest chrám práv eený. Dámám
tm pekážel hrob svtcv, zvlášt pi installacích nové ped-
stavené

;
i prosily tudíž, aby penesen byl pod poboní

kruchtu, což také stalo se dne 12. listopadu r. 1768. Tím
kostel nabyl sice volnosti, avšak ostatky sv. patrona eského

ocitly se v ústraní mén dstojném. ^) U památného hrobu

zdvíhá se oltá sv. Prokopa obnovený r. 1884 nákladem

dkana koUegiátní kapitoly u Všech svatých vdp. Vavince
Hafenrichtra. Každého roku dne 4. ervence bývá tu mimo
slavné služby boží sloužena mše svatá za zemelé údy „Ddictví
sv. Prokopa".

Jakkoli penesením ostatk ze Sázavy do Prahy r. 1588

osvžila se náboženská úcta Cech ke sv. Prokopu, ^) zstával

pece výroní den svtcv dnem všedním, a veejná oslava sv.

patrona zemského pestávala na osadách, ve kterých byly

^) Bollandist Acta sanctorum mensis Julii, tom II. str. 138 : „Eequiescit

corpus s. Procopii Pragae in medio ecclesiae Omnium sauctorum in arce elato

eius sepulcro et instrato pretioso panno rubeo. Supra extenditur macbina

lignea multis columnis innixa, dispositis per intercolumnia statníš. Atqne in

primo quidem loco post altare, hoc est in conspectu celebrantis, s. Procopii,

tum ss. Viti, Norberti, Ludmillae, Sigismundi, Joanis Nepomuceni, Adalberti

et Yenceslai, ut scripto notavit Janningus noster, qui ea vidit, Pragae
existens." P. Konrád Janninck S. J. zemel r. 1723.

2) Fabricius: Požehnaná památka; str. 226: „Pan Godefridus Kinner . . .

celý život sv. Prokopa s mnohým pobožným vypodobnním dal náležit vy-

malovati, který stál až do r. 1739, v kterémžto na jiný a nový zpsob ez-

báský hrob jeho slavneji s vypodobnním kunstovn dle ezbáského zpsobu
po stranách životem a nad hrobem svrchu stojící svatého Prokopa rytinu jest

uinn, tak jakžto jeden každý, který do Prahy jíti a sv. Prokopa u Všech

svatých na hrad pražském ležícího pozdraviti chtíti bude, oit opatí."

Psáno r. .1764:.

3j Ekert: Posvátná místa kr. hl. msta Prahy ;
I. str. 100.

*) R. 1615 pipomíná se poutní slavnos u sv, Prokopa, trvám v Praze.

Winter: Kulturní obraz eských mst; II. str. 455. Císa Ferdinand 11. pomýšlel
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kostely ve jméno jeho zasvcené, i) Podnt ke zvelebení výro-
ní tio dne vyšel konen z kláštera sázavského. Tam r. 1638

vystavili mnichové velký obraz sv. patrona, nalezený vedle

povsti v ssntinách opatského chrámu. Zprvu vyvšen byl
obraz na stn v dolejší chodb klášterní, a pistaven k nmu
oltá, aby za vtšího návalu poutník ve výroní den svtcv
mohly tam konány býti služby boží. Pozdji penesen byl
obraz sv. Prokopa do kaple Panny Marie a umístn na ka-

menné oi oltái po pravé stran. Tu pak znamenati poali n-
kteí vící, že na obraze djí se zmny, jež psobením pi-

rozených sil nebylo jim lze vysvtliti. Z prvních, kdož úkazy

ty zetelnji pozorovali, byl r, 1660 Jan Viktorin hrab ze Štern-

berka na Komorním Hrádku a Petr, poustevník od sv. Máí

Magdalény na Malém Blaníku u Louovic. Jak jistil pan hrab

ped opatem Jiím Italim, otvíral sv. Prokop na obraze oi,
akoli vypodobnn jest s oima zavenýma. 2)

Když podobné úkazy astji se opakovaly, a e o nich

v šírém okolí byla inna, shledával opat Daniel Ildefons

Nigrin (r. 1664— 1679) písemná svdectví k tomu 'konci,

aby mohl podati zprávu vyšším úadm. R. 1667 pozorovali
zmnu na obraze nkteí poutníci z msta Kolína. Ka žádos

zástupce opatova P. Sudislava, superiora kapucínského kláštera

v Kolín, obeslal tamní magistrát dne 5. bezna r. 1668 úast-

níky pouti svatoprokopské z minulých let a dal sepsati výpo-
vdi jejich u pítomnosti pedních osob radních.

'^) E. 1707

o poutní slavnosti na Sázav postehli mnozí vící s úžasem,
kterak sv. Prokop s obrazu na jistou osobu pítomnou velmi

nelib a dosti dlouho se dívá. ^)

na to r. 1630, aby zem eská rozdlena byla ve tyry tvrti, kterým ped-
staviti chtl vyšší hejtmany, aby bdli nad zachováním pokoje a bezpenosti,

zejména v dob válené. K myšlénce té vrátil se nástupce jeho Ferdinand III.

r. 1647. eené tvrti mly nazvány býti podle zemských patron, jejichž

ostatky v Praze odpoívaly: první tvrt' sv. Víta, druhá sv. Václava, tetí

sv. Vojtcha, tvrtá sv. Prokopa, k níž vyhlédnuty byly kraje: kouim-

ský, áslavský, vltavský a bechynský. Klášter sv. Prokopa byl tenkráte v kraji

kouimském. Rezek: Dje ech a Moravy za Ferdinanda III. str. 468 nn.

^) Mezi zasvcenými svátky, jak stanovila je diecésuí synoda pražská
r. 1605, den sv. Prokopa uveden není.

2) Fabricius: Požehnaná památka j
str. 319 n.

^) Srvn. Výpovdi oitých svdk o milostném obraze sv. Prokoi)a na

Sázav, sepsané v Kolín dne 5. bezna r. 1668, v Dodatku.

^) Fabricius; 1. c. str. 325.

Dr. Krúsl: Sv. Prokop. 23
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Té doby byl již obraz vystaven v obnoveném kostele,

po severní stran Mavní lodi, kdež posud se spatuje. K vtší

poctivosti jeho dal opat u sv. Mikuláše v Praze P. Maurus
Ruka zhotoviti umele ezaný a pozlacený rám, do nhož za

sklo vsazen jest obraz r. 1694, Po té jiný ctitel sv. Prokopa

pan Hynek Hérzog, komorník hrabete Františka Antonína

Sporcka na Lysé, daroval k obrazu pkn ezaný a kovem

obložený oltá r. 1697. i)

Neobyejn hojná vidní ped obrazem udala se na sklonku

r. 1710. Píchozí zblízka i daleka hlásili se ke svdectví, že

znamenali podivu hodné zmny v oblieji sv. Prokopa. ^) Lid

vykládal sob zmny ty za návští blížící se metly boží

a ochotn podával se kajícím skutkm. Dne 14. prosince v ho-

dinu nešporní konáno bylo processí z farního kostela sv. Martina

v msteku Sázav do chrámu klášterního, kdež všichni úast-

níci tém do noci na modlitbách setrvali. „Jaké tu tenkráte

vzdychání a srdené kvílení lidu pítomného bylo, vypsati
nelze". ^) O nových zjevech pi obraze sv. Prokopa podal opat
Yáclav Košín obšírnou zprávu arcibiskupské konsistoi v Praze,
naež z poátku msíce února r. 1711 vypraveni jsou na Sázavu

ordinariátní komisai P. Jan Maria Hložek ze Žampaohu,
len ádu theatinského v Praze, a P. Jan Steiner z tovaryšstva

Ježíšova, assessoi kníž. arcib. konsistoe, i pidán jim sekretá

téhož iiadu píjmím Yilém Grrner. Ohledavše zevrubn obraz,

obeslali komisai svdky zázraných zjev, osoby duchovní

i svtské a dali ve spis uvésti písežné výpovdi jejich. Dne
6. února vrátili se zase do Prahy. Za píinou znaleckého še-

tení vyslán jest ješt dne 25. bezna t. r. jeden z pedešlých
komisa spolu se dvma slovutnými malíi a sekretáem G-r-

nerem do kláštera sv. Prokopa. O výsledku zkoumání dopisoval

pak arcibiskupský úad v Praze opatu Kosinoví dne 27. dubna

r. 1711, že podivu hodný zjev pi obraze svtcov jest
dostaten prokázán jak svdectvím lidí víry hodných tak

i písežnou výpovdí znalc, kteí sami vidouce na obraze oi

^) Od téhož dobrodince ml kostel také oltá sv. Benedikta postavený

naproti oltái sv. Prokopa na jižní stran hlavní lodi. Pabricius
;

1. c str. 316.

2) Srvn. Svdectví Františka Kaky, souseda z mstyse Sázavy, z po-

átku r. 1711, v Dodatku.

2) Pabricius : Požehnaná památka ;
str. 329.
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Cihvílemi otevené a vzhru upené, akolijinak malovány json,

pirozenou píinu zmny udati nemohli. I pivolovala ktomu

konsisto, aby k poctivosti patrona zemského sv. Prokopa pro-
kazována byla milostnému obrazu jeho na Sázav
zvláštní úcta a ohlašovala se v tom, že pracovati bude

o zvelebení svátku sv. Prokopa, aby tak zázranému ddici

království eského dostávalo se píšt vtší oslavy, ježto „vlast

naše pokládá v nm svoji nadji, že pímluvou jeho pede
vším zlým bude ochránna a šastného prospchu užije." i)

Když z poátku t. r. meškali komisai v kláštee, bylo

jim mimo vci, pro které pišli, slyšeti také o živelních
pohromách, jež pi pracích v poli stihaly hospodáe dne

4. ervence, že nesvtili památky svtcovy. Y domácí kronice

své mli mnichové zapsána rzná neštstí z ddin klášter

blízkých, 2^ a v archivu piln ochránné listy z krajin vzdále-

njších, kterými pátelé podávali jim zprávy o zlých píhodách,

jak udaly se pi nesvcení eeného svátku. Pvodem svým
sáhal výklad o trestu, trvám, až do asu náboženských pe-
vrat v 15. století, kdy novotái u víe zlehili úctu sv. Pro-

kopa. Butež uvedena tu slova Crugeriova (f r. 1671): „Jsem
svdek toho oitý, jestliže Cechové neuctívají slavn sv. Prokopa

1) List arcibisk. konsistoe pražské ze dne 27. dubna r. 1711: (quod)

„cooperari intendat, ut imposterum specialior prodigioso huic regni Bobemiae

patrono honor et cultus exhibeatur, cuius intercessione patria nostra ab omnibus

imminentibus adversis praeservari ac optata prosperitate gaudere sperat."

2) Na tikázku pivádíme aspo jeden z mnobýcli zápis : „Vysoce uro-

bený pán pan František Maximilián z Talmberka, bývalý (-{- r. 1701) slavné

pamti pán n.a Hrazených Eatajích, toho zprávu uinil, že na panství jeho
v jedné vesnici jistá žena šla na louku seno sklízeti. Kadili jí, aby toho ne-

dlala, ponvadž jest svátek sv. Prokopa. Nechtla ona spasitelné rady ná-

sledovati, nýbrž ješt potupn pravila: Uhlídám, co se mi stane! Když tedy
Tesla na louku, chtíc seno sklízeti, strhlo se nenadále veliké povtí a seno

.již shrabané všechno rozneslo, a ona strachem a plaky dom se brzo ubírala."

Fabricius: Požehnaná památka; str. 245. Krom živelních nehod jsou zmínky
o trestech tlesných : „Jistého kantora prosili jeho žákové, aby jim na den

«v. Prokopa „lusum", jak jmenují, popál a dovolil, tak aby oni toho dne do

školy, že oni místo školy chtjí do kostela jíti a sv. Prokopa svými modlit-

bami uctíti. On to nechtl niniti, anobrž ješt ronhal se jest Prokopovi

svatému; sotva ale nkterá rouhavá slova vyblekl,již tu stálsv. Prokop vidi-

teln s svou opatskou berlou, ped nimi vyal jemu uprosted školy tak notný

políek, že takový všechny dti uslyšely, však ale sv. Prokopa nevidly." Ex
«cintilla gloriae s. Procopii.
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a zpsobem zasvcenýcli dn sv. apoštol povinné úcty mn ne-

vzdávají, hned krupobití a boue jsou muk službám liotov3'',jež
nectitele jeho tak trestají, že špatné žn se dokají. Ani to

nepomohlo, že mnozí od víry katolické odstoupili, nebot i blu-

dae potrestalo krupobití, jestliže svtce v den jeho neuctili..

Ano škodlivými bouemi jako biem njakým, kterým ondy

ábly kárával, navštívil sluha boží rušitele svého svátku." i)

Ze zprávy komisa usoudil arcibiskupský úad v Praze,.

že asté nehody živelní, jak piházely se v den sv. Prokopa,

mají jakousi spojitost s neobyejnými promnami na obraze

téhož svtce v kláštee sázavském, že totiž oba úkazy k tomu

asi pohádají, aby svátek patrona zemského byl zveleben. Metro-

politní kapitola (sede vacante) jednala tudíž s vládou zemskou,

navrhujíc den 4. ervence za polodenní svátek, tak aby
vící obcovali o nm z povinnosti ranním službám božím,

odpoledne pak smli zabývati se hmotnými pracemi. Z porueni
ovdovlé císaovny Eleonory naizovali potom královští místo-

držící dne 12. ervna r. 1711 krajským hejtmanm v Cechách,,

aby v obvodech svých ohlásili nový polodenní svátek sv. Pro-

kopa a uložíce všemu obyvatelstvu zdržeti se dopoledne svátku

vší služebné práce, by povzbudili úady, soudy, mšany, cechy
a poddaný lid k úastenství pi službách božích. 2) Zatím po-

nukla vždy vrná metropolitní kapitola u sv. Víta také du-

chovní úady v Litomicích a Hradci Králové (sedibus vacan-

tibus) k zavedení eeného svátku v obou diecésích a dne 23. ervna

r. 1711 vydala naízení k duchovenstvu po vikariátech, „abj
budoucn pro vtŠí toho svatého jakožto království eského

nejstarožitnjšího zástupce poestnost na výroní jeho

slavnost, due 4. ervence padající, skrze celé království aspo
do pl dne všichni obyvatelé od mohovité a tžké

práce se zdrželi, a ten nadjmenovaný svatý pro uvarování

od tohoto království všelijakých zlých a protivných vci ve

všech kostelích nábožn a vroucn se ctil a velebil." ^)

Když minul první svátení den svtcv (r. 1711), dotazo-

vala se konsisto opata Václava Košína, jaké nové úkazy po-

^) Crugerius: Sacrorum pulverum etc, dies 4. Julii.

2) Naízení královských, místodržícícli v ecliách ze dne 12. ervna

r. 1711. v Dodatku.

^j Vjaieseuí arcibisk. konsistoe v Praze ze due 23. ervna r. 1711.-

v Dodatku.
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zorovány jsou na milostném obraze sv. Prokopa. K tomu od-

povídaje listem ze dne 11. ervence r. 1711, svdil opat, že

sám dvakráte vidl, kterak zázraný obraz otvíral oi a zase

zavíral. O slavnosti dne 4. ervence byli toho svdky mnozí

poutníci, a po celý oktáv nadcházely, praví, zmny v oblieji
zobrazenébo svtce. Však v pohledecb jeho nezraii se již hnv
B, nelibost, ale radost a pívtivost, i)

Úcta ke sv. Prokopu vzrostla nemálo v tžkých letech

morové nákazy 1713— 1714, kdy šíily se pobožnosti, obrazy,

sochy a oltáe mocného patrona království eského po celé

zemi. O skvostných darech vnovaných tenkráte k obrazu

jeho na Sázav jednali jsme již svrchu v djinách kláštera. -)

Další zázrané zmny na obraze pozorovány jsou zejména
v letech 1716, 1734 a 1738. Když vzeptával se na okolnosti

jejich opat bevnovský Benno Lobl (r. 1739— 1751), podal mu
administrátor kláštera P. Bonifatius !Fri tuto zprávu: Dne 4. er-

vence r. 1738 pi zpívané mŠi svaté, která u oltáe sv. Prokopa

byla obtována, otevel svtec oi: upel je nejprve na lid,

potom pohlížel k hlavnímu oltái, konen díval se na kruchtu.

Všechen lid trnul, mnozí poali hlasit volati. Odpoledne dalo

se podobn. Mnozí z pítomných se rozplakali, nkteí padli
na kolena, jiní tváí k zemi se vrhli a volali hlasit : Sv. Prokop
otevel oi ! Kolem šesté hodiny piklekli k oltái u milostného

obrazu administrátor, pevor a sakristián, aby konali tam

soukromou pobožnost. Nedaleko nich kleel jakýsi poutník
z Prahy. Ten z nenadání jal se volati : Hle, nyní sv. Prokop
otevel oi, nyní je obrací k nebi! Administrátor i pítomní
v pravd vše vidli. Potom odešel P. Fric, a nkteí eholnici

s lidem modlili se litanie. Z bratí meškal v kostele Anastasius

Slanovský, potomní opat, Bernard Msteky, Karloman Šlechta,

Pulgentius Pokorný a Leander Kramá, potomní opat. Když
v litaniích dospli k prosb: „od moru, hladu a války vysvobo
nás, Pane!" opt sv. Prokop otevel oi. Všichni pítomní to

vidli. Dne 6. a 7. ervence ml podobné vidní jakýsi mšfan

pražský, který uinil ped asem vyznáni víry, a jakýsi adjunkt

pi registratue. ^)

^} List opata Košína k arcibisk. konsistoi ze dne 11. ervence r. 1711,

T Dodatku.

2; Viz str. 295 n., 323.

2; Ziegelbaiier : Historia monasterii brzevnoviensis ;
str. 104 n.

N
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Když pi ohni, kterým dne 10. ledna r. 1746 kostel dosti

tžce byl poškozen a klášterní budova dokonce zniena, zstal

milostný obraz bez pobromy, staral se opat Slanovský, aby
dostalo se k nmu nového oltáe. Pispním nkterých do-

brodinc vzdlán jest tedy r. 1756 vkusný oltá dle tehdejšího

zpsobu, 1) jenž pekal již staroslavný klášter a po stu a desíti

letech nové doby trvá až posavad.
Na úsvitjosefinismu pikroilo se krušení dní sváteních.

R. 1771 pivolil papež Klement XIV. k žádosti císaovny
Marie Terezie, aby pominuly v Cechách svátky sv. Yojtcha^
Víta, Prokopa a j.^) Tak po 60 letech stal se den 4. ervence
zase dnem všedním, a úcta zázraného svtce a patrona krá-

lovství eského valn poklesla.

V mstech pražských býval krom kostela sv. Prokopa
na Malé stran, jenž zrušen jest r. 1784, a krom hrobu i oltáe

téhož svtce v chrámu Bán Všech svatých na hrad pražském,

posud trvajících, také ve farním kostele sv. Filipa
a Jakuba na Smíchov oltá sv. Prokopa. Ale po vy-
stavní nové basiliky sv. Václava r. 1885 a zboení starého

chrámu není po nm žádné pamti více. I v kostele sv.

Václava na Zderaze shledává se oltá Bolestné Panny
Marie, sv. Eligia a sv. Prokopa posvcený od biskupa lito-

mického Emanuela Arnošta hrabte z Valdšteina dne 17. íjna
r. 1759. ^) Pohíchu nemáme tolio ješt jistotu, zdali opuštná

svatyn pedního patrona zemského na Zderaze a oltáe její

zachovány budou od zániku. Také v chrámu sv. Mikuláše
na Starém mst byl oltá sv. Prokopa; k oltái tomu daro-

val r. 1377 František z Posenpacha 8 kop roního platu.

Na námstí menšího Msta pražského zdvíhá se mramo-

rový sloup ISTejsv. Trojice a svatých patron eských. Když
r. 1713 rozmáhal se v Praze záhubný mor, naídil arcibiskup
Ferdinand hrab z Khnburku, aby každého dne z rána i

k veeru zvonilo se k modlitbám za jeho odvrácení. Služby
boží konány byly na námstích. Malostranští shromažovali se

za tím úelem na Vlaském námstí ped kostelem sv. Mikuláše.

V den sv. Václava pistoupil tam po slavné mši svaté první

^) Fabricius: Požehnaná památka; str. 316.

2) Borový : Djiny diecése pražské ;
str. 392.

3) Ekert: Posvátná místa král. kl. msta Prahy; II. str. 290, 224.
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syndik obce k oltái a pronášel veejný slib, kterým zavazovala

se rada Menšího msta i všechna obec tamní, že k ukojení

spravedlnosti boží a na odvrácení moru vystaví na Ylaském
námstí sochu nejsv. Trojice. Nákres k votivnímu sousoší zho-

tovil dvorní architekt Jan Ktitel Alliprandi, a za dozoru jeho
dokonali umlé dílo z pískového kamene a mramoru sochai

Ondej Quitainer a Ferdinand Maximilián Brokoff. Odhaleni

sloupu dalo se ve svátek nejsv. Trojice boží r. 1715. Sám arci-

biskup Ferdinand žehnal votivnímu sousoší. E,. 1772, kdy Praha

postižena byla hladomorem, a potom opt r. 1869 došlo k opravám
eeného sloupu. Mimo jiné sochy spatiti lze v mistrném sku-

pení na stran severní sochu sv. Prokopa. Z pebytku se-

braných milodar uinila obec Menšího msta nadaci, aby farní

duchovenstvo každého roku ve svatveery nejsv. Trojice, ne-

poskvrnného poetí Panny Marie, sv. Vojtcha, sv. Jana Nep.,
sv. Prokopa, sv. Ludmily a sv. Václava, jichž podoby sloup

ozdobují, konalo ze sousedního kostela sv. Václava (nyní bohu-

žel již zrušeného) prvod k sousoší a tam pobožnost s litaniemi

a zpvem odbývalo. Pobožnost ta byla pozdji pro deštivé poasí
a pro hluk na námstí peložena do kostela.

Pedtím r. 1712 zhotoveno jest nákladem hrabte Romeda
JanaThuna sousoší sv. Vincence Ferrerského a sv. Pro-

kopa na kamenném most pražském, o nmž pracoval socha

Ferdinand Maximilián Brokoff. i) Na vysokém podstavci stojí

v levo sv. Vincenc, missioná z ádu sv. Dominika, an kísí

mrtvého. Ped ním koí se kající híšník, a na levici jeho tulí

se k nmu posedlý, z nhož zlý duch práv byl vyšel. Na

pravé stran stojí vznešená postava sv. Prokopa s berlou

a kížem, pod jehož nohama satan se svíjí. Na podstavci jsou

poprsí tí postav: na stran pod sv. Vincencem Saracena, na

stran pod sv. Prokopem plaícího satana, z pedu podoba žida,

a mezi nimi jsou dv pole s ezbami : pod sv. Prokopem ezba

pedstavující výjev z legendy o svtci (sv. Prokop oe pluhem^
v nmž zapražen jest satan), pod sv. Vincencem spatuje se

vzkíšení z mrtvých na konci svta. Nad postavou žida jest-

andlíek se štítem. Nápisy na tumb, ímsách, štítu a sloupech :

„Bojte se Boha a vzdejte jemu est, nebot pichází hodina

1) Obraz viz v Ottov Slovníku nauném; IV. sti\ 599. Podpis tam

uvedený není však bez chyb.
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soudu jeho. Svatým Yincentiu ferrerskému a Prokopovi, dvma
patronm, z uctivosti vnováno. Yzkisil (sv. Vincenc) 40 lidí,

obrátil 100.000 híšník, pivedl 8.000 Saracen na víru kato-

lickou a 2.500 žid ke Kristu. Zkrotil (sv. Prokop) 70 satan. "
i)

Tímto zpsobem i staroslavný most Karlv hlásá slávu sv.

Prokopa.
Menší sochy sv. Prokopa shledávají se v kostele sv.

Ignatia na Novém mst (u oltáe sv. Jana ISTepomuckého),
v chrámu Pán sv. Kateiny pi ústave choromyslných (na

pilíi ve stední ásti kostela; dílo sochae Ignatia Weissa)
a v basilice sv. Jií na "hrad pražském (na hrobce sv. Lud-

mily). 2) Yy puklá postava sv. Prokopa zdobí také presbyté

kaple sv. Jana Ktitele v arcibiskupském paláci. Poprsní
sochy svtce našeho spatiti lze na ímse v presbytéi farního

chrámu sv. Jindicha na Novém mst a na oltái sv. Františka

z Assisi ve farním kostele Panny Marie Snžné u Františkán.

Šttcem znázornn jest sv. Prokop na obraze Všech svatých

pi hlavním oltái koUegiátního chrámu Pán téhož založení

na hrad pražském (dílo malíe Václava Reinera), na obraze

oltáe Sv. patron eských v opatském kostele na Strahov

(dílo malíe Michala Leopolda Willmana) a na oblouku, který

pne se nad vchodem do kaple sv. Ludmily v basilice sv. Jií,

Y legend nejvtšího zvonu pi velechrám sv. Yíta,jenž
slov Zikmund a pelit byl r. 1549 nákladem krále Ferdinanda I.

a choti jeho Anny, pipomíná se mezi ddici eskými sv. Prokop.
Dodáno ješt budiž, že v kostele svatých Kosmy a Da-
miána na Slovanech jest nade dvemi eský nápis z r. 1658,

hlásající, kterak sv. Yáclav, hnut jsa vidním., vlastní rukou

založil kostel ten, r. 928 jej posvtiti dal, do nho s Podivínem

chodil; kterak i sv. Yojtch isv. Prokop služby boží tam

konali; že však pozdji nevrní lidé lis z nho udlali, až jej

Isidor de Croce nákladem konventu poal znovu stavti dne

6. ervna r. 1657.

1) Ekert: Posvátná místa kr. hl. msta Prahy; I. str. 211 ii
,
285.

-) Na hývalém kostele v Prokopské ulici v Menšim mst ijražském

oznauje socha sv. Prokopa, že svatyn ta sv. patronovi zasvcena byla.
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Hlava druhá.

Ostatky a i)ainátlíy po sy. Prokopu.

S pláem, kterého nebylo lze utišiti, pochovali dne 25. bezna
r. 1053 slovanšti mnichové na Sázav mrtvého otce svého Pro-

kopa. Biskup Sebí žehnal tlesným ostatkm, když kladli je
do zem v kostele Panny Marie a sv. Jana Ktitele, i) O míst

pohbu urit nevíme; že však nástupce Prokopv opat Vít

pochován byl v pedsíni chrámové po levé stran a syn Pro-

kopv opat Jimram po pravé, stran, soudíme z toho, že ani

hrob zakladatele kostela nebyl vzdálen hlavních dveí, kudy

vstupovalo se do klášterní basiliky. Jest pak dosti k pravd
podobno, že pi nových stavbách opatského chrámu na Sázav,

jak daly se ped r. 1095 a zase ped r. 1161, hýbáno bylo

pvodním hrobem a nové místo k nmu voleno. Yedle písem-

ných zmínek ze 13. století spoíval muž boží spíše v lodi

kostelní nežli v krypt pod presbytéem. Nad místem odpoinku
jeho zdvíhal se náhrobek vkol pístupný, u nhož prošlo

drahn podivu hodných píbh. 2) Pi slavné kanonisaci ;

^) Pokraovatel Kosniv (mnich sázavský) k r. 1053 : „Eiusdem
anni VIU. Kal. Aprilis praesente Severo, pragensi episcopo, in ecclesia sanctae

Dei genitricis Mariae, quam ipse (beatus abbas Procopius) construxit, bonori-

fice est sepulturae commendatus." Prameny d. . 11. str. 246. Veršovaná

legenda eská ze 13. století :

„Ten (biskup Sebí) dóstojn, jakž jest bylo,

sobova v zemi svaté tlo."

Prameny d. . I. str. 357.

^) Latinský životopis sv. Prokopa ze 13. století: „His et aliis beati

patris quam plurimis miraculis clarescentibus et ad episcoporum et omnium

prelatorum.ducumque et baronm, nobilium et ignobilium noticiam venienti-

bus, que fiebant circa tumbam ipsiusin ecclesia s. loannis Baptisté."

Prameny d. . I. str. XXVIT. Srvn. svrchu str. 209, 213.
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r. 1204 otevena jest rakev svatých ostatk; i) naež ko-

stem svtcovým, dostalo se nové scliránky a estného místa

na oltái, který k poctivosti jeho kdesi uprosted kostela byl
zasvcen. Nejmenovaný spisovatel z konce 13. století pivádí
vidní mnicha, kterak sv. Prokop povstal z rakve a kráel do

kaple sv. Kíže, 2) jež byla po boku opatského chrámu. O miste

hrobu a oltáe svtcova na Sázav 3) souditi jest také z potom-
ního hrobu jeho v kostele Yšech svatých na hrad pražském.
Tu pak víme, že r. 1588 uložili tlesné pozstatky sv. Prokopa

uprosted chrámu Pán.
Z tla sv. opata sázavského darována byla ke stolinému

kostelu sv. Yíta kost ramene jednoho (brachium), jak se praví,

na pímluvu krále Pemysla Otakara I. hned po slavné kano-

nisaci r. 1204.^) Strážcové posvátného pokladu u sv. Yíta

zhotoviti dali stíbrný relikviá v podob ruky (manus) a vnm
za sklo vložili vzácný ostatek.

Yedle úmyslu zbožného Otce vlasti, císae Karla lY.,

ml metropolitní chrám pražský vynikati nad jiné svatyn
hojným poMadem sv. ostatk. Sám o tom pronáší se v list

ze dne 23. bezna r. 1354, kterýmž msta Met provodil zaslání

drahocenných památek do Prahy : „Bh, jemuž žádná vc tajná

není, dobe ví, jak velice záleží nám na cti a oslav sv. kostela

pražského; horlivost o nj ztravuje útroby mysli naší, nebo
v nm byli jsme na ktu svatém oištni, v nm byli jsme

znovuzrozeni, v nm byli jsme pstováni . . . Proež tedy
k poctivosti a na oslavu téhož kostela, a ve jménu Krista Pána,

jakož i z uctivosti k blahoslavené Pann Marii, Matce boží,

a z uctivosti k našim slavným muenníkm a patronm : Yítu,

Yáclavu, Yojtchu a Prokopu, a z uctivosti kjiným svtcm,
jejichž ostatky a tla v eeném kostele a v celém našem

1) Týž životopis : „Cum vero tumba ipsius aperiretur, odor suavissimus

inde emanabat, ut omneš, qui aderant, in stuporem et admiracionem verte-

rentur."

2) Týž životopis : „Velut in ecstasi positus vidit beatum virm de tumba

consurgere et versus oratorium ad altare sancte Crucis procedere." Bollandist

Acta sanctorum mensis Julii; tom. II. str. 147.

3) Srvn. svrchu str. 215.

*) Pšina: Phosphorus septicornis; str. 431: „Brevi tamen (to jest po
ohni r. 1142) aliis aeque praestantibus divi Viti basilica claruit sacris reli-

quiis : . . . bracbio item s. Procopii abb. miraculis in vita et post celebratis-

simi ideoqaeab Innocentio m. an. 1205 (sic) in sanctorum numerm adscripti."
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království eském se shledávají, udlujeme a darujeme témuž

kostelu pražskému tyto sv. ostatky." i) Také na hrad svém.

Karlštein v kapli sv. Kíže shromáždil císa drahn nábožen-

ských klenot.

Co se týká ostatk sv. Prokopa v metropolitním
chrámu Pán od doby Karlovy až po naše asy, podáváme

zprávu o nich podle inventá, z nichž nejstarší sepsán byl
r. 1368 spolenou prací kapitolního dkana Yrativoje z Mléko vic,

Jindicha Pokládá a Františka, kanovník pražských. Y úedním
seznamu tom zapsána jest „ruka sv. Prokopa opata", a dodáno,
že ji okrášliti dal dkan metropolitního kostela Pedvoj
(r. 1347—1358). 2)

Když r. 1467 rozepsal papež Pavel II. kížovou výpravu

proti králi Jiímu z Podbrad, opustila kapitola svatovítská

Prahu a pesthovala se do Plzn. Vzavši sebou k lepší ochran

poklad kostelní, uložila jej v minoritském kláštee tamním pi
chrám Nanebevzetí Panny Marie. Potom r. 1476 péí probošta
Hanuše z Kolovrat poízen byl v Plzni inventá vcí tam

uschovaných, ve kterém pivádí se „stíbrná soška sv. Pro-

kopa držící v levé ruce monstranci se sv. ostatky, v pra-

vici pak berlu stíbrnou." ^)

Za pokojnší doby zhotoviti dala metropolitní kapitola

r. 1540 seznam klenotv a svatých ostatk, jež ochraovaly
se v komoe nad kaplí sv. Václava. Památné vci sepsány jsou

podle skínek. Ve skínce nové, svrchu korunou oznaené byla
stíbrná soška sv. Prokopa,*) o niž e jest v inventái z r. 1476.

Mimo to chován tenkráte v poklad svatovítském stíbrný
kíž (pacifikál) s ostatky ze závoje Panny Marie, z tla sv.

Alžbty, sv. Prokopa, sv. Erasma. ^)

^) Latinský originál v arcMTa metropolitní kapitoly v Praze.

^) Pšina: Phosphorus septicornis: str. 467: „Manus s. Procopii abb.,

quam decorari fecit d. Przedvogius, decanns pragensis."

^) Tamže
;

str. 485 : „Imago s, Procopii argentea, tenens in manu sinistra

monstrantiam cum suis reliquiis, in dextera vero baculum pastoralem argenteum."

^) Tamže; str. 492: „In cista nova, super qua depicta est corona cum

creta, haec continentur : . . . imago s. Procopii argentea cum sceptro, mon-

strantiam parvam in manu tenens."

^) Pšina: Phosphorus septicornis; str. 494: „Pacificale argenteum per
modm crucis; intra crystallum reliquiae: de peplo beatissimae Virginis, s.

Elisabeth, s. Procopii, s. Erasmi.
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Slovutný dkan metropolitní kapitoly Tomáš Jan Pšina
z Cecliorodu (f r. 1680) zpravuje nás, že rám sv. Prokopa,
které pvodn darováno bylo veleohrámu sv. Víta, pešlo

pozdji v majetek kollegiátniho kostela Yšecli svatých na hrad

pražském, kdež i ostatní celé tlo svtcovo spoinulo r. 1588. i)

Ježto však po r. 1368 nedje se zmínka o rameni sv. Prokopa

pi kostele svatovítském, spíše za to máme, že vtší díl jeho

již ve 14. století penesen byl na hrad Karlštein.

Když po útku zimního krále Bedicha chrám sv. Víta

opt upravován byl pro katolické služby boží, svtil v nm
dne 2. dubna r. 1621 arcibiskup Jan Lohelius tré poboních
oltá. V jednom z nich, jenž stál u pilíe proti vchodu do

sakristie a zasvcen byl sv. Filipu a Jakubu, uložil svtitel

ostatky týchž svatých apoštolv, sv. Apollonie, sv. Bartolomje,
z kíže Pán, sv. Prokopa opata. 2) O tyi msíce pozdji,
dne 20. srpna t. r., došlo ke svcení oltáe svatých patron
eských a sv. Barbory u pilíe ped schodištm, kudy vystu-

povalo se na královské oratorium. Arcibiskup vložil do oltáe

ostatky svatých Víta, Václava, Vojtcha, Ludmily, pti bratí,

Prokopa, Barbory.^)
Podle inventáe ostatk karlšteinských, který poízen

byl r. 1515 dkanem Janem ze Stradom na rozkaz krále

Vladislava II., chovala se tenkráte mezi jinými klenoty v kap li

sv. Kíže na Karlštein „ruka sv. Prokopa" a skínka
s ostatky téhož svtce i jiných svatých pospolu.^) Císa
Ferdinand III. dal r. 1645 penésti pozstalé klenoty karlštein-

^) Tamže; str. 517: „S. Procopii abb., patroni regni, bracMutn, quod
tamen iain pridem transierat ad ecclesiam Omnium sanctorum in eodem castro

pragensi, in qua eiusdem sancti corpus e monasterio sazaviensi translatum et

anuo 1588 dominica „Exaudi" in dieta ecclesia repositum lionorifice req.uiescit."

2) Tamže; str. 385: „Die 2. Aprilis (r. 1621) consecrata šunt tria altaria:

primm beatissimae Virginis . . . secundum ad aram summam, ad columnam

dextram sacristiam versus, sanctorum Pilippi et Jacobi et s. Mattbiae app.

et s. Apolloniae "virg. et martyris. Eeliquiae inclusae : eorundem sanctorum

apostolorum et s. Apolloniae, s. Bartbolomaei ap., de cruce Domui, s. Pro-

copii abb."

^) Tamže; str. 387: Die 20. Augusti (consecratum est) ad columnam

e regione graduum, per quos ascenditur ad oratorium regium, altare sanctorum

patronorum regni et s. Barbarae. Eeliquiae : sanctorum Viti, Venceslai, Adal-

berti, Ludmillae, quinque fratrum, Procopii et Barbarae."

*) Tamže; str. 414: „Manus s. Procopii abb." Str. 415: „Cistula cum

reliquiis s. Procopii et aliorum sanctorum cum titulis suis."
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ské do Prahy, kdež uložili je na vtším oltái v kapli svato-

václavské, lí. 1679 spoívaly tam v pihrádkách skvostné archy

spoádaný byvše od dkana Tomáše Jana Pšiny z Cechorodu.

V prvni ad ve druhé pihrádce postavena byla skínka
s ostatky svatých: Vita, Václava, Vojtcha, Sigmunda,

Prokopa a pti bratí mnenikv. i) Ve 4. ad v 8 pihrádce
umístna kostná skínka s vtšími kusy ostatk sv. Prokopa
opata, sv. Bonifatia, sv. Eustachia a j. ^j V páté ad ve tetí

pihrádce spatovaly se ástky ramenních kostí sv. Prokopa
a sv. Theodora. ^)

Pi metropolitním kostele ochraují se nyní ostatky sv.

Prokopa: 1. ve stíbrném relikviái (. '27), jenž má tvar cá-

prsního kíže; 2. v relikviái (. 40), kter}'' má podobu malé

vžovité monstrance slohu gothického ;
3. ve stíbrném relikviái

(c. 96), jenž má tvar monstrance
;
4. v nuraismat kapitolního

dkana (. 364) ;
5. v numismat kapitolního kustoda (. 367) ;

6. v numismat kapitulára-dkana u sv. Apollináe (. 370). ^)

Na oltái sv. Ostatk v Saské kapli složen jest (. 383) týž
ostatek sv. Prokopa, jenž býval v kapli sv. Václava v osmé

pihrádce tvrté ady v arše svrchu eené. V kredenci poblíž
oltáe sv. Ostatk na stran evangelijní opatruje se okrouhlá

kovová vložka do relikviáe s ostatkem sv. Prokopa. ISTa hlavním

oltái sv, Víta ve výklencích (kaplikách) nad mensou posta-
veno šest relikviá, které mají tvar starobylých rakví se stíškou,
a v nich uloženy jsou ostatky patron eských: Václava,

Vojtcha, Ludmily, Prokopa, Kyrilla, Víta. Išía kovových stnách
relikviá spatují se drahé kameny a smaltové obrazy svatých,

jejichž ostatky vnit spoívají. Pod nimi zobrazeny jsou dje

1) Pšina: Phosphorus septicornis ;
str. 424 n.: „Catalogas ss. reliciui-

arurn carlsteinensium. In primo ordine . . . in cisttila II. . . . in alia cistula

quoíiue occlusa: sanctorum Viti, Venceslai, Adalberti, Sigismnndi. Procopii,

quinque fratriim, de sang-uine s. Venceslai, pars pallii eiiisdem, pars pallii

s. Clarae."

^) Tauiže
;

str. 425 n : „In quarto ordine . . . cistula 8. in capsiúa ossea

sanctorum Procopii abl)., Bonifatii mart., Eustacliii mart., Iguatii mart, Theo-

doi tyron. mart. partes insignes."

2) Tamže
;

str. 426 : „In quinto ordine . . . cistula 3. inter alia sancto-

rum Procopii et Theodoi de brach."

*) Krom ostatk sv. Prokopa uloženy jsou v relikviáích a numismatech

svrchu jmenovaných také ásteky tl jiných svtc. V relikviái . 40 shle-

dává se nápis na ostatku sv. Prokopa: „de cerebro et brachio s. Procopii

conf." V numismat . 370 jest nápis : „de capite s. Viti et s. Procopii abb."
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ze života svatých, ddicv. Nákresy k obrazm zhotovil malí
František Sequens; smaltovou práci konal ve Vídni Josef

Chadt z Tebon. Relikviá s ostatky sv. Prokopa stoji na stran

epištolní. Svtec vypodobnn jest v odní opatském s berlou

a knihou v ruce. Spodní obraz pedstavuje sv. vyznavae, an

spežením ábelským oe a okídlené zlé duchy kížem k po-
slušnosti pobádá.

Nejvtší ástka tlesných pozstatk sv. Prokopa zstá-

vala v hrob jeho na Sázav až do sklonku 16. století. R. 1321

iní se zmínka o „hlav" svtcov/) emuž trvám tak rozumti

jest, že v opatském kostele na Sázav mli poprsní sochu sv.

Prokopa z kovu tepanou (caput) a v ní za sklem nkterou

kosí z hlavy svtcovy. Ye válkách husitských pipraven byl

poklad kostela tamního o drahocenné nádoby a klenoty (^reli-

kviáe) jednak nevrou opatrovníka pana France z Rožmitálu,
horního hofmistra na Horách Kutných, jednak hrabivostí vojska,

jež r. 1421 klášter vybíjelo.

R. 1588 peneseny jsou ostatky sv. Prokopa z hrobu jeho
na Sázav do kostela Všech svatých na hrad pražském,
kdež až po tuto dobu se ochraují. ^) Pi úprav nového hrobu

uprosted královské kaple práv eené oddlili z tla svtcova

ástku lebky a vložili ji do nové stíbrné „hlavy" sv. Pro-

kopa, kterýžto umlý relikviá vystaven býval v kostele Všech

svatých k veejnému uctní. Soudíme tak ze zprávy dkana
téhož koUegiátního chrámu Bohumíra Aloisia Kinnera, jenž
r. 1666 obstaral novou sochu sv. Prokopa a opatil ji pípisem,
že zhotovena jest ze starého stíbra kostelního krom spodní

ástky hlavy,, která zbyla z pedešlé sochy svtcovy. ástka

lebky byla již tenkráte rozlomena ve dví; i vložena jest do

nové sochy dne 4. ervence r. 1666. ^) Nicmén ani nová socha

neušla zlému osudu. Když r. 1807 uložili úady poplatek ze

•i)
Kronika Beneše z VeitmtLe k r. 1321: „Eodem anno in festo beati

Procopii quedam mulier de Broda episcopali recepit lumen ad caput eiusdem

sancti, que prius fuerat ceca." Prameny d. . IV. str. 477.

2) Viz svrchu str. 351.

3) „Anno MDCLXVI curata esthaec statuas. Procopii ex veteri argento
ecclesiae de novo confecta excepta parte inferioris capitis, quae ceteris disper-

ditis tantum superfuit, in qua duae partes calvariae eiusdem sancti asservantur.

Quarta Julii absoluta et primm in altari exposita fuit. Scripsit hocad futu-

ram memoriam Godefridus Aloysius Kinner, liuius ecclesiae Omnium sanctorum

4ecanus."
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stíbrnélio náiní pi chrám Všech svatých, vydán jesfc v ne-

dostatku penz stíbrný relikviá sv. Prokopa do mincovny,
a ostatky z nho peloženy do nové schránky, však toliko

z mosazi zhotovené r. 1808. ^) Z vroucí úcty ke sv. patronu
království eského dal pítomného léta 1895 Jeho Eminence

nejdstojnjší pán arcibiskup František de Paula kardinál Schon-

born zhotoviti od pražského stíbrníka Jana Tenglera skvostnou

stíbrnou schránku, do níž za sklo vloženy jsou ob ástky
lebky sv. . Prokopa. Vyobrazení nového relikviáe podáváme
v píloze. Menší ostatky sv. opata sázavského spatují se v je-

hlancových skínkách na oltái u hrobu jeho v kostele Všech

svatých.

Když ve druhé polovici 17. století klášter sázavský pro-
bíral se k novému kvetu a pedstaveni jeho získavše r. 1667

nco pozemského zboží, obnovovali chrám i stavení konventní,

stanul na tom píznivec kláštera arcibiskup Matouš Ferdinand

Sobek z Bílenberka, že navrátí z pokladu kostela svého rám
sv. Prokopa na Sázavu. Vzácným ostatkem mla roznícena

býti pobožnost lidu, který té doby již v hojnjším potu dosta-

voval se k výroní slavnosti u sv. Prokopa. Penesení ramene
z kostela sv. Víta do chrámu sázavského dalo se r. 1669. Pro

nhotovost chrámu .uložil je opat Daniel Ildefons Nigrin v kapli

Panny Marie a dal zhotoviti zvláštní oltá i sochu sv. Prokopa,
v níž za sklem jevily se zrakm vících drahé ostatky. 2) Pan
Ferdinand hrab z Valdšteina postoupil klášteru jakousi dlužní

ástku, aby za ni vystaven byl „oltá sv. ostatk" v presbytéi

po stran hlavního oltáe Panny Marie a sv. Jana Ktitele.

Mnichové poruili práci dovednému ezbái a dali opatiti oltá

sochou sv. Prokopa v životni velikosti. Do dutiny na zpsob
srdce z prsou vybraného vloženo jest r. 1706 rám svtcovo.

K témuž ostatku daroval r. 1714 fará zásmucký Sigmund
Hlasivec novou stíbrnou schránku. Tak tedy zase peloženo

^) Pipiš arcibiskupské konsistoe pražské ze dne 10. kvtna r. 1808-

„Thecahaec continetduas partes calvariae sancti Procopii abbatis, qnaensque
ad annum 1807 in statná argentea asservabantnr, quum videlicet lata lege,
ut pro supellectili argentea taxa nomine „Eebnnzirung" solveretnr, dieta statná

ad praestandam banc taxám extradi debuerit, et niemoratae sacrae reliquiae

inbancthecam ex aurichalco paratam auctoritate reverendissimi archiepiscopalis

consistorii translatae et devote collocatae fuerint."

2) Viz svrchu str. 285, 288.
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jest rám do stíbrné schránky, a nový relikviá umístn ve

vtší zasklíte skínce u paty sochy na ostatkovém oltái. Na
míst tom zstal až do zrušení kláštera r. 1785. ^)

Krom chrám již jmenovaných zachovaly se ostatky
z tla sv. Prokopa také v nkterých svatyních benediktinského

ádu v Cechách. Y kostele sv. Markéty v Bevnov spa-

titi lze dva úlomky z kostí jeho. Y kostele sv. Yojtcha
v Broumov ochraují na oltái Sv. rodiny Pán ramenní
kost sv. Prokopa ve sklenné skínce stíbrem spájené.

Y poutním chrám Panny Marie Yítzné na Bílé hoe
uloženy jsou v zapeetných skínkách kovových dva úlomky
z kostí sv. Prokopa.

2
j

Y dob minulé honosily se i kostely cizích zemí ostatky

slavného svtce sázavského. Zejména vdomost máme o chrám
sv. Rocha v Lisabone a opatském kostele Panny Marie v Ein-

siedlnu ve Švýcarsku. R. 1587 meškal pi císaském dvoe
v Praze španlský vyslanec Juan vévoda Borgia s manželkou

svou Františkou Aragonskou. Zbožní manželé shledávajíce

posvátné klenoty pro kostely své vlasti, pijali darem od císae

Rudolfa II. ostatky sv. patron eských a mezi nimi zname-

nitou ástku tla sv. Prokopa. I zaslali je na podzim t. r.

professnímu domu tovaryšstva Ježíšova v Lisabone, kdež

pak dar císav estného místa došel v mramorovém chrám
sv. Eocha. ^) O Einsiedlnu píše mnich tamjsí P. Josef

Dietrich r. 1673: „Dne 1. dubna slavíme svátek sv. Prokopa

opata ze ádu benediktinského. Z tla jeho máme kost asi

pí zdélí, ze které neustále vychází nadpirozená líbezná

vn. Avšak jen tivn okoušejí, jichž svdomí není obtíženo

híchem smrtelným. Prodloužilá zkušenost potvrzuje výrok náš,

jakož i vyznání poutník nejinak svdících." *) Lze pak za

1) Fabricius : Požehnaná památka ;
str. 269 n.

2) zprávu o tom podal nám vdp. pevor kláštera bevnovákého P. Ro-

muald Schramm.

3) Pahricius: Požehnaná památka; str. 274.

^) Zpráva P. Josefa Dietricha zaslaná r. 1673 Bollandistm : „Die
1. Aprilis celehramus íestum s. Procopii abbatis ordinis saucti Benedicti, de

quo et Buceliuus agit; de quo ]iabemus ossiculum uuius cii-citer palmi longi-

tudine, CLUod semper spirat supernaturalem suavissimum odorem, ab eis solum

perceptum, quorum conscientias non accusat mortale peccatum ; quod probavit

longa experientia et peregrinorum ad hoc fidem facientium confessio." Bollau-

dist Acta sanctorum mensis Julii; tom. IL str. 138,
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jisté pijmouti, že i v jiných chrámech, zvlášt benediktinských,

chovány bývaly ostatky sv. opata a vyznavae.
Zbývá ješt donésti nkolik slov o památkách svatopro-

kopských. Myslíme na vci, jež pozstaly po svtci a oznámeny
jsou již svrchu v jeho životopise, zejména ástka hole, devný
kalich (koflík) a lžika. Spodní ástka hole sv. Pirokopai)

jeví známky velikého stáí. Železný, rzí porušený prut pro-

stupuje celý zlomek po délce a vyniká tupým hrotem na dolní

stran. Na tvrdém devu, v oleji trvám vaeném a hnd
barveném, poznamenáno jest starším písmem: „pars inferior

baculi s. Procopii" a novjším: „baculus s. Procopii abbatis."

Nejstarší zmínku o holi shledali jsme v inventái pokladu kostel-

ního u sv. Yítaz r. 1540. Tenkráte spoívala ve skínce štuko-

vané a uložena byla v komoe nad kaplí sv. Yáclava. 2) Stí-

brná zd pi ni, jež opatena jest nápisem a krajovým orna-

mentem, pochází nejspíše ze 16. století.

Devný kalich (koflík) sv. Prokopa ^j má ozdoby na

stíbrném lemování i na puklici. Z ozdob tch jsou nkteré tvaru

románského a tudíž velmi starožitné. Nmecký badatel Bernard

Grrueber ohledav ped lety koflík na Sázav, pronesl se, že

poznává na nm stopy byzantské ornamentiky z 11. století.

Ye druhé polovici 17. vku navrácen byl kalich sv. Prokopa
ke klášteru, kdežto ped tím za drahný as chovali jej hrabata

z Yaldšteina v dom svém v Praze. Brzy po pinesení na

Sázavu proslula vzácná památka neobyejným úinkem, že voda

nemocným v ní k pití podávaná pomáhala ke zdraví. Zkusili

to na sob zejména Jan Ignatius Hlinecký, fará v Plaanech,
Adam Ignatius Mladota ze Solopisk, praelat metropolitního
kostela sv. Yíta (f r. 1708) *) a jiní, od nichž správa klášterní

vyžádala sob písemného svdectví. Také známý skladatel

topografie eské Jaroslav Schaller pil r. 1753 z koflika sv.

Prokopa.

Kalich spolu s devnou lžikou, o kteréž nedostává

se starších zpráv, zstaly majetkem kláštera až do zrušení jeho

^j Srvn. svrchu str. 163.

^) Pšina : Phospliorus septicoriiis ;
str. 493 : „In cista, quae alia s

„sstukowana" dicitur, . . . postrema pars baculi s. Procopii."

^) Viz svrchu str. 162 n.

^) Srvn. svdectví jejich ze dne 28. íjna r. 1685 a z r. 1696 v Dodatku.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 24
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r. 1785. O 25 let pozdji nevdl na Sázav nikdo, kam podly
se ostatky (rám) a památky po sv. Prokopu. R. 1811 jal se

pátrati po nich. majitel statku sázavského p. Vilém Tiegel,

hodlaje zpt získati je farnímu kostelu sv. Prokopa. Bylo pak
potebí pilného piinní i nákladu, nežli opatil sob jistotu,

že eené památky složeny jsou v benediktinském kláštee

v Broumov. 1) Po té vznesl pan Tiegel spolu s faráem P, Janem
Chmelou žádost k arcibiskupské konsistoi a zemskému guberniu,

aby starobylé skvosty vráceny byly na Sázavu. Na podzim
r. 1812 vydal jim je tedy opat broumovský P. Fortunát Bohm.
y nedli dne 18. íjna t. r. dalo se slavné penesení ostatk

svatoprokopských z kostela sv. Martina v msteku Sázav do

farního chrámu v bývalém kláštee. Po dojemné ei, kterou

proslovil fará skalický Jan Schmitzer, a velkých, službách,

božích líbali etní vící památky a tlesné pozstatky svtcovy.
K vtšímu ostatku sv. Prokopa dal zbotoviti kapitolní dkan
na Vyšehrad vdp. František Koí nákladný relikviá, jenž
vedle devného koflíku a lžiky spoívá v ozdobné skíni na
ostatkovém oltái na Sázav.

Hlava tetí.

Kostely, kaple a oltáe sv. Prokopa.

Nemže vtší úcty dostati se památce smrtelného lovka

jehož život vynikal arci heroickými iny ctnosti, nežli když ve

jméno jeho zasvceny bývají kesanské chrámy a v nich pi

^) Pamtní kniha fary sázavské : „Post levationem monasterii hujati

a. 1785 die 4. Novemb. etiam reliqniae s. Procopii ablatae šunt et nominatim

poculum iUud ligneum, in quo aquam conversit in vinnm, cochlear quoque

ligneum, qúo usus est et brachium sancti corporis. lam viginti septem anni

elapsi šunt, a quo ecclesia uostra reliquiis bis caruit neque sciebat, ubi essent,

cum anno praecedente Spiritus sanctus movit cor domini pos-sessoris nostri

Wilhelmi Tiegl, ut ista quaerere et ecciesiae revindicare statuerit. Et vero

impendit omnem curam et laborem, nec sumptibus parcens, donec investiga-

visset reliquias bac apud abbatem monasterii braunoviensis asservari. Continuo

ergo porrecto libello supplici tam ad reverend, consistorium archiepiscopale,

quam ad inclytum regni gubernium reliquias bac ecciesiae nostrae reddi ursit.

Haec ergo sanctae reliquiae dominica XXII. post Pentec, in quam simul

incidit festm Dedicationis ecciesiae, in solemni processione ex oppido Sázava

ad ecclesiam s. Procopii delatae šunt confluente ingenti copia populi."
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službácli božích vzývají zástupy vících oslaveného nebešana
za pímluvu u Boha. Vedle toho, jak hojný jest poet kostel

téhož založeni, odhadovati lze míru náboženské úcty v lidu

k jednotlivým svtcm. Po pedních a starobylých patronech

jzemských sv. Václavu a sv. Vojtchu shledává se v zemích

•eskoslovanských nejvtší poet svaty poruených k poctivosti

sv. Prokopa. Než i za hranicemi zemí tchto, ano i v dálných
koninách severní Ameriky, kde usedli vysthovalci z ech,
Moravy a Slovenska, pipadáme na chrámy a kaple témuž
ddici eskému zasvcené. Pokud povedlo se nám získati o nich

vdomost, iníme také zmínku o nich hned za výtem svaty
bližších a známých. Jakkoli pak žádoucno by bylo uvésti všude

jména zakladatel chrám a kaplí svatoprokopských i pedních
dobrodinc jejich, však pro neúplnost starých písemných pa-
mátek a pro nedostatek zevrubnjší církevní topografie eské

jen tu i tam mohli jsme tomu staiti. Postup zachován celkem

týž, jak jeví se v úedních seznamech far a duchovenstva pro-
vincie pražské a olomoucké.

V Praze po zrušení kostela sv. Prokopa na Malé stran

(r. 1784) zachovaly se již jen oltáe téhož svtce v kollegiátním

chrám Všech svatých na hrad a v uzaveném kostele sv.

Václava na Zderaze. i) Novjšího pvodu jest (1.) kaple sv.

Prokopa na Vyšehrad v residenci kapitolního dkana.

Po venkovských okresích arcidiecése pražské shledává se

znanjší poet svaty svatoprokopských. Zejména známy jsou
nám tyto: 2. kaple v Nuicích ve farnosti tachlovické

(berounského vikariátu), vystavená nákladem místních dobro-

dincv a posvcená dne 8. ervence r. 1894; 3. filiální kostel

v Chyav ve farnosti Železné (berounského vikariátu), jenž

býval filiálním chrámem již v dob pedhusitské; 4. farní

kostel v Chottov (ve vikariát brandýském), starobylá

p)lebanie2) dkanátu kameneckého; 5. farní kostel ve Své-

myslicích (ve vikariát brandýském), starobylá plebanie d-
kanátu brandýského; 6. filiální chrám v Chotouni, rodišti

11 Srvn. svrchu str. 352 a 358.

2) Eením „starobylá plebanie" chceme strun naznaiti, že pi kostele

bývalo sídlo faráe již v dob pedhusitské. Doklady k tomu vyhledati lze ve

spisech: Libri confirmationum, Libri erectionum, Registra decimarum papa-

iium, Acta consistorii.
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sv. Prokopa, jenž dostaven byl po r. 1715 a náleží k farnosti

skramnické 1) (ve vikariát eskobrodském); 7. farní kostel

svatých. Prokopa a Oldiclia ve Starém Sedlišti (ve vikariát-

borském), starobylá plebanie dkanátu teplského ;
8. k a p 1 e

v Praskolesícb (ve vikariát koovickém) ;
9. kaple nad

studánkou „Vosovkou" u msteka Sázavy (ve vikariát-

emokosteleckém) zízená r. 1713 nákladem sázavského kláštera

za pispní Jana Jakuba Chmelvody, dkana vlašimského; ^}

10. kaple u PyskoceP) ve farnosti sázavské (ve vikariát-

emokosteleckém); 11. farní kostel sv. Prokopa na Sázav
(ve vikariát emokosteleckém), bývalý opatský ckrám Panny
Marie a sv. Jana Ktitele

;
12. filiální chrám ve Yšehrdeck

ve farnosti kozojedské (kralovického vikariátu), starobylá ple-

banie dkanátu rakovnického; 13. kaple ve Svinaov na

farnosti slabecké (kivoklátského vikariátu) ;
14. filiální

cbrám v Dalejích. ve farnostijinonické (libockého vikariátu)

vystavený r. 1711 nákladem Adama knížete ze Schwarznbergu ;^)

15. kaple z Dorflesu ve farnosti doupovské (hrozntínského

^) Srvu. svrchu str. 20 nn.

2) Fahricius : Požehnaná památka ;
str. 286.

3) Kaple sv. Prokopa u Pyskocel obnovena hýla r. 1798, kdy daroval

k ní hospodáský správce v Pyskocelích Václav Karafiát nový obraz svtcv.
Pi oprav r. 1893 opatena jest kaple vkusným obrazem sv. Prokopa od

chvaln známého malíe a professora pi vyšší díví škole v Praze p. Sob-

slava Pinkasa, který zvolil sob Sázavu za letní sídlo a vystavl tam eskou

chalupu.

*) Srvn. svrchu str. 47. V údolí dalejském pod kostelem sv. Prokopa

pebývali poustevníci až do asu císae Josefa II., jenž poustevny tak zvaných.

Ivanit zrušil. Tichá tato a romantická samota, ku které Pražané zvlášt

kolem svátku sv. Prokopa rádi putovali, v novjší dob lámáním vápencového
kamene úpln jest promnna. Industrie stírá a hubí veškerou pírodní krásu

a poesii. Bývalá poustevna jest odstranna, památná jeskyn zboena a pod
samým kostelem jest lom hluboko rozšíený. Jeskyn sv. Prokopa bývala nej-

delší ve skalách vápencových eského útvaru silurského, mivši v celé své

délce asi 120?w. Pi niení jeskyn nalezeny jsou vci podávající dkaz o pra-

vké zvíen pedpotopní, u nás již dávno vymelé, ku p. : kosti z mamuta,
z nosorožce, z pedpotopního tura, z medvda jeskyuového, zhyenyjeskyové,
ze lva jeskyového, z kon, soba a j. ; zvlášt pak památným zstává nález

elisti loví. V údolí dalejském není za naší doby jiného slyšeti než stelné

rány z.lom a huení parních stroj na dráze pražsko-duchcovské. Doufejme,
že kostelík sv. Prokopa nad údolím i budoucím pokolením bude zachován.

Holub : Odkryté poklady. Pamti dje- a místopisné . vikariátního obvodu

libockého; str. 213 n.
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v

-vikariátu); 16. farní kostel v Ceslicicli (ve vikariáte mniclio-

vickém), starobylá plebanie dkanátu ianského; 17. filiální

chrám v Hrníi cL. ve farnosti kunratické (proseckélio vika-

riátu), starobylá plebanie dkanátu ianskébo; 18. kaple na
Král. Vinobradecli u Prahy; 19. kaple na Beííových
Horách (ve vikariáte píbramském) vysvcená r. 1879;
20. kaplevMutjovi cích (ve vikariáte rakovnickém); 21. farní

kostel ve Stnovicích (vikariátu rokycanského), kdež bývala
residence ádu trinitárského od r. 1753; 22. kaple v probošt-
ském dom v Roudnici (ve vikariáte roudnickém) ;

23. kaple
ve Votvovicích na farnosti budeské (ve vikariáte slánském) ;

24. farní kostel ve Stedoklukách (slánského vikariátu),

starobylá plebanie dkanátu oešského
;

25. filiální chrám
v Unšov ve farnosti íhané (teplského vikariátu), starobylá

plebanie dkanátu plzeského; 26. farní kostel v Lestkov
(teplského vikariátu), starobylá plebanie dkanátu teplského;
27. kaple v Dolním Tiefenbachu na farnosti beovské

(toužímského vikariátu) ;
28. filiální chrám v Tehov na

farnosti štpánovské (vlašimského vikariátu), starobylá plebanie
dkanátu štpánovského ;

29. farní kostel svatých. Prokopa
a Martina v Dobichovicích (v Karlíku) ve vikariáte zbra-

slavském, bývalá plebanie dkanátu oešského.

V diecési litomické zasvceny jsou ve jméno sv. Prokopa :

30. filiální chrám v-Cernvsi na farnosti Vetlé (ve vika-

riáte ústeckém), starobylá plebanie dkanátu litomického;
31. filiální chrám v Mukov na farnosti mrzlické (Hlinského

vikariátu), starobylá plebanie dkanátu tebenického ; ^) 32. kaple
v Kamenici ve farnosti zákupské (ve vikariáte Jablonné);

^) Fabricius vypravuje o chrámu tom : „V kraji litomickém, na panství

hilínském knížeti z Lobkovic patícím, ve vesnici Mnkov tak nazvané jest

chrám Pán sv. Prokopa velmi krásný a prostranný, na kterémžto míst ten

svatý dle apoštolského zpsobu chodíc, hl svou do zem stril, která ihned

se zelenati poala, z které také málo podle ní voda se vyprýštila, a až posa-

vade na témž míst studn zpsobená hojnou vodu vydává. Z té pak hole

vyrostla velká lípa, která aby od lidí pi výroní pouti, ku kteréžto z okolních

míst veliká a hluná processí na den výroní sv. Prokopa picházejí, ke zkáze

a k polámání nepišla, na ten den se vždycky vartuje. Na témž míst mnohé

milosti skrze zásluhy sv. Prokopa jsou zpsobeny. Pán toho místa v jistém

ase poruíval nkterou vtev uezati, z které se dlají kížky a do té stu-

dnice vhazují, z ní se zas vybírají proti škodným boukám a hromobití.'^

Požehnaná památka; str. 310 n.
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33. farní kostel v Libošovicíoli (ve vikariát mnicliovo-

hradištském), starobylá plebanie dkanátu hradištskébo
;
34. farní

kostel v Blažimi (ve vikariát lounském) , starobylá plebanie

dkanátu žateckébo; 35. kaple v Pocbvalov na farnosti

vinaické (lounskébo vikariátu); 36. kaple v Knínicícli na

farnosti zubrnickó (litomického vikariátu); 37. farní kostel

v Touclioinácli (ve vikariát litomickém) ;
38. hbitovní

kaple v Terezín (ve vikariát litomickém); 39. kaple ve
Stakovicích na farnosti tebušínské (litomického vika-

riátu); 40. filiální chrám v Semicích na farnosti dobro-

vické (mladoboleslavského vikariátu), starobylá plebanie dka-
nátu boleslavského; 41. kaple v Budimicích na farnosti

nymburské (téhož vikariátu), starobylá plebanie dkanátu ha-

vraského; 42. farní kostel v Hodkovicích (ve vikariát

libereckém), starobylá plebanie dkanátu turnovského; 43. kaple
v Zásad na farnosti držkovské (semilského vikariátu);

44. hbitovní kaple v Krupce (ve vikariát teplickém);
45. kaple v Suché na farnosti modlanské (teplického vikariátu^.

y diecési královéhradecké jsou tyto svatyn zasvceny
památce sv. Prokopa: 46. farní kostel v Jablonci (ve vika-

riát vrchlabském), starobylá plebanie dkanátu jiínského ;

47. filiální chrám v isté na farnosti Kalné (vrchlabského

vikariátu), starobylá plebanie dkanátu jiínského ;
48. filiální

chrám v Sobkovicích na farnosti nekoské (králického vika-

riátu); 49. farní kostel v Hoinvsi (ve vikariát jarom-
ském), starobylá plebanie dkanátu hradeckého; 50. farní
kostel v Nové Ysi (ve vikariátjiínském^ starobylá plebanie
dkanátu jiínského; 51. farní kostel v Sobicích (ve vika-

riát jiínskémj, starobylá plebanie dkanátu bydžovského ;

52. kaple v Drštkryjích nafarnosti samšinské (kopidlnského

vikariátu); 53. farní kostel v Záboí (ve vikariát kutno-

horském\ starobylá plebanie dkanátu kolínského
; i) 54. kaple

^) Kostel sv. Prokopa v Záboí sloku románského vyniká stáím a um-
lostí. Nkteí badatelé pokládají starší, dosti zachovalou ástku svatyn za

dvojitou kapli a hodlajíce stanoviti pvod její, ukazují na umleckou innos
opata sázavského Silvestra (r. 1134—1161). Pohled na detaily portálu chrá-

mového pipomíná nám vk ponkud mladší, to jest poátek 13. století. Také

patrocinium sv. Prokopa nemže býti starší r. 1204. Srvn. Braniš: Djiny
umní stedovkého v echách; I. str. 39, 43.
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V Sázav na farnosti landškrounské (téhož vikaríátu);

55. kaple v Boliuovicich na farnosti cerekvické (litomyšl-

ského vikariátu); 56. farní kostel v Bezdkov (ve vika-

riát náoliodském) ;
57. farní kostel ve Starém Bydžov

(ve vikariát novobydžovském), starobylá plebanie dkanátu

bydžovskéh.0 ;
58. farní kostel v Žiželicích (ve vikariát

novobydžovském), starobylá plebanie dkanátu kolinskéko
; i)

59. farní kostel v Pepychách, (ve vikariát opoenském),

starobylá plebanie dkanátu dobrušského
;

60. farní kostel

ve Yamberce (ve vikariát rychnovském), starobylá plebanie
dkanátu kosteleckého

;
61. filiální chrám v Chotovicích

na farnosti novohradské (vikariátu skuteského), starobylá ple-

banie dkanátu mýtského.
Y diecési budjovické napoetli jsme 16 svaty svato-

prokopských. Jsou to zejména: 62. hbitovní chrám svatých

Prokopa a Jana Ktitele v Budjovicích, pipomínaný již

z poátku 15. století; 63. kaple v Budjovicích v budov

vyšších reálných škol eských; 64. filiální chrám svatých

Prokopa a Oldicha v Kienbergu na farnosti vyšebrodské

(téhož vikariátu); 65. farní kostel v Chyšce (ve vikariát

bechyském), starobylá plebanie dkanátu vltavského
;
66. fa rní

"kostel v Prášilech (Stubenbach) ve vikariát Hor Kašper-

ských; 67. farní kostel Navštívení Panny Marie a sv. Pro-

kopa ve Hvožanech (ve vikariát blatenském), starobylá

plebanie dkanátu bozenského; 68. kaple sv. Kíže a sv. Pro-

kopa v Roj sín na farnosti brložské (krumlovského vikariátu) ;

69. dkanský chrám ve Strakonicích (ve vikariát

horažovickém), jejž Bavor ze Strakonic postoupil r. 1243 ádu
johannitskému; 70. farní kostel v Pohnání (ve vikariát

jistebnickém), starobylá plebanie dkanátu chýnovského; 71. farní

kostel v Ne zdicích (ve vikariát lukavickém), starobylá

plebanie dkanátu klatovského
;
72. farní kostel ve Starém

Sedle (ve vikariát mirovickém), starobylá plebanie dkanátu

1) V Žiželicích býval faráem Jan Antonín Stebský, potom dkan
v Kolín (r. 1681—1706). Ten podal zprávu mnichm kláštera sázavského, že

den sv. Prokopa býval na osad jeho zasvceným svátkem. Když kteréhosi

léta za jeho pamti konaly tam dveky polní práci dne 4. ervence, ndeil

mezi n blesk a k polepšení je pivedl. Podobn strhla se bonka dne 4. er-

vence jiného léta, když povžný chtl usaditi kíž na kostelní vž. Fabricins :

Požehnaná památka ;
str. 243 n.
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bozenského
;

73. farní kostel ve Ktnov (ve vikariát

vltavotýnském), starobylá plebanie dkanátu bechyskélio ;

74. farní kostel v Besednici (ve vikariát novobradském)

vystavený r. 1745; 75. farní kostel v Letinácb (ve vika-

riát nepomuckém), starobylá plebanie dkanátu klatovského;
76. farní kostel v Jarošov (ve vikariát jindicbohradec-

kém), starobylá plebanie dkanátu cbýnovskéko ;
77. hbitovní

kaple v Písku (téhož vikariátu).

Jako v Cecbách tak i na Morav shledává se nkterý
poet kostel zasvcených k poctivosti sv. Prokopa. Nmci
v Olomouci smýšleli sic nkdy dosti nevážn o novém pa-
tronu království eského ; ^) nicmén již

• za starší doby pi-
pomíná se v mst tom v kostele sv. Moice oltá svatých

Bernarda, Benedikta a Prokopa. Mšan Stanislav uinil

k nmu r. 1491 nadaci, opativ 15 hiven roního platu, aby

byly píjmem druhého oltáníka eených svtcv. ^) Ve druhé

polovifi 17. století poítalo se v kostele sv. Moice 26 oltáv,
z nichž jeden ml založení sv. Prokopa a sv. Jiljí. ^) V klá-

šterním chrám sv. Jakuba v Olomouci zídili dobrodinci

r. 1767 nový oltá sv. Prokopa.^)
V arcidiecési olomoucké, jež poruena jest do ochrany

sv. "Václava jako pedního patrona, svatých Kyrilla a Methoda,

Vojtcha, Prokopa a jiných spolupatron, pipadáme celkem

na osm svaty svatoprokopských. Jsou to zejména: 78. kaple
ve Stíbrníci ve farnosti buchlovické (uherskohradištského

dkanátu); 79. farní kostel v Lošticích (v dkanát mohel-

nickém), starobylá plebanie ;
80. kaple v Sudkov na farnosti

postelimovské (zábežského dkanátu), vystavená r. 1795 ná-

1) Z toho vznikla povs zapsaná již od biskupa olomouckého Jana

Doubravia (f r. 1553), že sv. Prokop kázával v Olomouci, ale špatného vdku
se dokal. „Olomoutí hanli a tupili jej, jeho zázrakm se posmívali a protože

chudým dle zpsobu apoštolského v témž míst víru a evangelium Kristovo

rozhlašujíc, chléb v koši nosíval, potupn s zle pevráceným jménem ne Pro-

kopa ale „Brodkorb," to jest „chlebový koš" nazývali, což ím on trpli-

vji snášel, tím trpeji Bh horlitel to pomstil . . . Sotva Prokop svatý vyšel,

na msto olomoucké ohnm prchlivosti své pršel, a nenadále celé msto v prach

a popel obráceno jest." Požehnaná památka; str. 161 nn.

2) Volný : Die kirchliche Topographie; I. 1. str. 226.

3) Tamže; str. 234.

^) Volný: Die kirchliche Topographie; I. 1. str. 304.
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kladem obecním; 81* farni kostel v Komárov (v dkanát

opavském) pipomínaný nejprve r. 1453 a potom r. 1766 nov
vystavený nákladem podacilio pána Františka knížete z Lichten-

šteina;^) 82. farní kostel v Pohoí (v dkanát oderském)

pipomínaný nejprve r. 144D a pestavený r. 1793 nákladem

náboženského fondu; 2) 83. farní kostel v Cecliovicích

(v dkanát dubském) pipomínaný již v 15. století a pesta-

vený kolem r. 1789 nákladem náboženského fondu; 84. farní
kostel ve Ylkoši (v dkanát perovském) pipomínaný
nejprve r, 1349 a potom nov vystavený od biskupa olomouc-

kého Yolfganga Hannibala hrabte ze Schrattenbachu (r. 1711—
1738); 85. kaple v Bobrovníkách na farnosti hulínské

(téhož dkanátu).
V obvodu nynjší diecése brnnské nejstarším chrámem

sv. Prokopa bývala kaple na tržišti ve Starém Brn
(ped nynjším hostincem „TJ modrého lva"). V list krále

Václava I. z r. 1243, kterým stanoveny jsou svobody a práva
mšan brnnských, sluje kaple sv. Prokopa píslušenstvím
mstského písae tehdejšího. ^) Ped r. 1288 propjil král

Václav II. ízení kaple Velislavovi, nejvyššímu písai králov-

ství eského.^) Zadusím jejím byla mimo jiné zboží ves Veletice.

Z poátku 14. století peneseno jest farní právo z kaple sv.

Prokopa ke kostelu sv. Václava ped Brnem. ^) Záduší jejího

užíval r. 1319 poboní syn krále Václava 11. Jan, probošt

kollegiátní kapitoly na Vyšehrad. ^) Král Jan Lucemburský

^) Na hlavním oltái spatuje se krásný obraz sv. Prokopa, jejž daroval

patron kostela.

2) Obraz oltání hotovil malí Jan Breyer ve Vratislavi. Volný; 1. c
I. 3. str. 209.

3) Majestát krále Václava I. z r. 1243: „Inhibemus etiam, ne de cetero

sint thabernae extra civitatem ad milliare in bonis alicuius praeter bona et

possessiones notarii brunnensis, qui capellam sancti Procopii habuerit et

monetám." Erbenova Eegesta; c. 1069, str. 509.

*) List krále Václava II. ze dne 30. kvtna r. 1288: „Velezlao, regni

nostri Boemiae prothonotario, . . . medium laneum annexum villae Weleticz,

quae est ecclesiae s. Procopii iu Antiqua Brunna, quam ecclesiam ex nostra

legitima coUatione canonice habet, et unum molendinum prope dietám villam

et rubeta quaedam . . . dictae ecclesiae conferimus." Emlerova Eegesta ;

II. . 1451, str. 623.

^) Emlerova Eegesta; III. . 195, str. 84.

6) Tamže; . 487, str. 201; . 537, str. 222.
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daroval r. 1321 podaci právo kaple sv. Prokopa králové-vdov
Alžbt, kteráž zase postoupila je r. 1323 panenskému klášteru

augustiniánek „Dvora Panny Marie" na pedmstí brnnském, i)

O deset let pozdji pivtlena byla kaple témuž klášteru,

i zstala ve svazku s ním až do r. 1773. Abatyše Antonie

de Ulrici dala ji obnoviti v letecb 1760—1770. Ozdobou sva-

tyn staly se tenkráte nové vkusné oltáe a dva obrazy ze

života sv. Prokopa na omítce (al secco), jež zhotovil malí brnn-

ský Josef Eotter (f r. 1764). Brzy potom r. 1784 zrušena jest

kaple naízením zemské vlády a prodána za 700 zl. hospo-
dáskému inspektoru p. Josefu Polsterovi. Svtští majitelé

dali zbourati památný kostelík. 2)

Ve farním chrám sv. Jakuba v Brn založil tamnímšan
František z Klimkovic r. 1614 oltá svatých 10 tisíc muen-
ník a svatých patron moravských: Víta, Václava,

Vojtcha, Stanislava, Prokopa, Kristina, Kyrilla a Methoda,

Korduly, Ludmily, vykázav k nmu 20 uherských zlatých
ron. ^) Ve stoliném kostele sv. Petra a Pavla v Brn spatuje
se šestero poboních oltáv. Jeden z nich zasvcen jest

památce sv. Prokopa.*)
Diecése brnnská poruena jsouc do ochrany knížat

apoštolských sv. Petra a Pavla jako pedních patronv a svatých

Kyrilla a Methoda, Klementa, Vojtcha, Víta, Václava, Kristina,

Jana Nep., Prokopa, Korduly a Ludmily jako spolupatron,

vykazuje celkem osm svaty svatoprokopských. Jest pak to

zejména: 86. farní kostel v Dobensku (v dkanát ivan-

ickém), starobylá plebanie ;
87. farní kostel v Letovicích

(v dkanát letovickém), starobylá plebanie; 88. farní kostel

v mst Záe(v dkanát novomstském), starobylá ple-

banie; 89. farní kostel v Domamilech (v dkanát jaro-

mickém), starobylá plebanie ;
90. kaple v Dobrohošti

(v dkanát daickém) ;
91. farní kostel v Studené

(v dkanát telském), jehož založení klade se do 15. století;

92. farní kostel v Tebíi-Podklášteí (v dkanát tebí-

ském), bývalá opatská basilika Narození Panny Marie piklá-

1) Emlerova Eegesta; III. c. 698, str. 292; . 924, str. 360.

2) Volný: Die kirchlicke TopograpMe ;
11. 1. str. 176 nn.

3) Tamže; str. 76.

4) Tamže; II. 1. str. 16.
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štee benediktinském; 93. farní kostel v Únanov (v dka-
nát jevišovickém). Drulidy zasvcena byla sv. Prokopu také

zámecká kaple ped bradem Veveím, zovoucí se nyní

kaplí svatébo Václava, i)

Z valnébo poctu pobonícb oltá sv. Prokopa jmeno-

vány butež : oltá ve farním kostele Nanebevstoupení Pán
ve Skípov (dkanátu - opatovického) zízený od dobro-

dinc r. 1834; oltá ve farním kostele sv. Jana Ktitele

v ISTovém Hrozenkov (dkanátu vsetínskébo) ;
oltá ve

farním kostele sv. Vavince v Domašov (patronátu raj-

bradských benediktin); oltá ve bbitovní kapli sv. Anny
v Teli (dkanátu telskébo) ;

oltá ve farním kostele sv. Jana

Ktitele v Urbanov (dkanátu telskébo); oltá ve farním

kostele sv. Martina v Oáslavicích s obrazem sv. Prokopa,

kterýž jest kopií milostnébo obrazu svtcova v kláštere sázav-

ském a poízen byl nákladem Bobumíra brabte z "Walldorfu
; ^}

oltá ve hbitovním kostele sv. Jana Ktitele v Komoanecb
u Novébo Rousinova.

Ani v jinýcb zemícb slovanských krom Cech a Moravy
nescházeli od 13. století ctitelé sv. Prokopa, zakládající ve

jméno jeho chrámy a oltáe. Pobícbu jsou prameny historickýcb

zpráv o tom píliš od nás vzdáleny, abychom mohli udáním
míst a let dolíiti zevrubnji svého výroku. Povdomo nám

toliko, že v diecési tarnówské jest farnost Jadowniki
Podgórne (dkanátu wojniczkého), jejíž devný chrám

zasvcen byl r. 1465 k poctivosti sv. Prokopa. ^) Také v Róžantu

1) Tamže; II. 1. str. 295. Ve spise práv uvedeném (II. 3. str. 118)

iní se ješt zmínka o farním kostele sv. Prokopa v Jlrakotín (v diecési

brnnské). Avšak odjinud víme, že kostel tamjŠí jest založení sv. Jiljí opata
ze ádu benediktinského.

2) Volný: Die kircMiche Topographie; II. 3. str. 254.

^) Fabricius (ve spise : Požehnaná památka ;
str. 249) zpravuje nás,

o jiném kostele sv. Prokopa v Polsku, jenže pravého jména osady, která sluje
mu Pišely. nemohli jsme se dohledati. V kláštee sázavském ochraovali totiž

písemné svdectví o trestu, jaký stihl tam dlníka, jenž potupil obraz svtcv
nkdy r. 1698. Fabricius vypisuje eenou píhodu takto: „Když asujednoho
v Polšt, jmenovit v PišeHch, tesai na kostele sv. Prokopa stechu novou

jsou dlali a v as obyejné svainy k chlebu kyselého tvarohu dostali, jeden
z tch, lehkovážný hejsek, vida tu na zdi eeného kostela obraz sv. Prokopa,
vzav na prst kus toho tvarohu, jej o ústa toho svatého obrazu omazal, s po-
smchem opovážliv ka: Okus, okus, Prokpku, jak nám tu kyselý tvaržek
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u Kamence v Horni Lužici posvcen byl dne 4, listopadu
r. 1778 kostel ke cti Panny Marie a sv. Prokopa.

Zbývá ješt zmínku uiniti o cbrámecli sv. Prokopa
v eských osadách. Spojených Obcí severoamerických. Vystho-
valci, kteí v nové vlasti za Oceánem nepozbyli staré víry,
ale vrni zstali náboženství svých otc, penesli úctu ke

svatým patronm eským i do krajin nového svta. V mst
Chicagu na behu jezera michiganského byly do r. 1875

dv farnosti eské : u sv. Václava v ulici „Dekoven" au sv.Jana

Nepomuckého v 25. ulici. Když po hrozném požáru r. 1871

vystavli sob eští osadníci drahn píbytk v západní stran

nového msta, uložil biskup chicagský Tomáš Poley ducho-

vnímu správci u sv. Jana Nepomuckého Yilému Cokovi (knzi
z olomoucké arcidiecése), aby pro krajany své piinil se o

založení tetí farní osady. Horlivý knz shromáždiv hlouek

upímných katolík z jara r. 1875, ujednal s nimi nejprve

pípravy ke zízení nové školy v západní ásti msta. Usilov-

nými sbírkami sešel se záhy dostatený náklad k zakoupení

pozemk, jež získány jsou dne 29. ervna t. r. za 1200 tolar

na rohu AUportu a 18. ulice. Y malém domku spolu koupeném

jal se Coka vyuovati školní mládež eskou, celkem asi 20 dtí.

Pi rokování o tom, kterak nazvati novou osadu, navrhl Jan

Turek, aby mla jméno po slavném patronu království eského

sv. Prokopu, ježto nad to pipadá svátek jeho ke dni 4. er-

vence, který po všech Spojených státech veejn se svtí.

Návrh takový došel schválení a pijetí. Dne 5. srpna r. 1875

dávají! Naež také brzo ten tak omazaný tvaroh nejina, než jakoby snden

byl, se ztratil. On ale po práci k veeru dom se bera, na té své cest za

uinný onen obrazu svatému potupný a hanlivý skutek pomsty a zasloužilého

trestu neušel
;
neb když k jistému potoku pišel a na lávku vejdouc, pes eku

pejíti chtl, uprosted té lávky sv. Prokop v zpsobu toho dív potupeného

obrazu jemu se ukázal a jej svou berlou opatskou do vody shodil a notn tu

zmáchal. Jak ale on zase sobe na lávku pomohl a z vody vyšel, opt jej ihned

do té uvrhl, a tak po nkolikráte uinil, až se v té koupeK dobe ten svatého

Prokopa nedobrý a neuctivý potupník unavil a zmáchal. Tu teprv zmizející

se tak unaveného a velice zmáchaného, též slušn potrestaného svobodn dom
propustil, který také hned od té chvíle sv. Prokopa, jsouce v té rybáské
škole dobe vyuený, lépe uml budoucn ctíti a sob vážiti. Kterýžto píbh
pod hodnovrným vysvdením klášteru sázavskému písemn byl oznámen

a odeslán." Jestliže vrn opsáno jest vysvdení z Polska došlé, jeví se tu

nápadná shoda mezi povstmi o sv. Prokopu eskými a polskými.
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založen byl spolek sv. Prokopa k tomu konci, aby pijal na

sebe péi o školu a budoucí chrám Pán. Stalo se pak snesení,

že správa spolková ukládati bude nkterou ástku penz ve

prospecb píštibo kostela. Za prozatímnou svatyni nabodila se

modlitebna Metbodist v ulici „Halstead". Spolek sv. Prokopa
uinil smlouvu o koupi domu tobo již v msíci záí, tak že

Metbodisté mobli modlitebny v prvním poschodí a tí školních

svtnic v pízemí užívati až do jara r. 1876, potom však mK
je postoupiti eským katolíkm. V msíci beznu jal se knz
Yilém Coka konati služby boží v bývalé modlitebn, jež slula

nyní chrámem sv. Prokopa. Y nedli odpoledne odbýval
tam kázání, kesanská cviení a požehnáni. K dopoledním
službám božím o desáté hodin získán nmecký knz z nemoc-

nice sv. Alexia. Ve škole, která promnna jest v esko-angli-
ckou o tech tídách, psobil uitel Jan Petr a dv eholní

sestry. V srpnu r. 1876 vzdal se knz Coka ízení osady u sv.

Jana Nepomuckého a pestoupil do osady sv. Prokopa, zvoliv

sob píbytek v domku na rohu Allportu.
R. 1881 poali osadníci pomýšleti na stavbu nového,

dstojného chrámu Pán z kamene a cihel. Plány k nmu
zhotovil stavitel P. Huber. Zárove jevila se poteba toho, aby
dosavadní Škola a farní dm byly rozšíeny. IšTákladem 4Í9.00O

tolar vystaven tedy nový vkusný kostel sv. Prokopa
ízením stavitel pp. Beneše a Lajera, pedešlý chrám obrácen

celý ve školní budovu, ba zvýšen o jedno poschodí, a k fae

pistavny potebné místnosti. V záí r. 1883 dostalo senovému
kostelu církevního posvcení.

Piinním duchovenstva pokroily zatím pípravy k tomu,

aby ve Spojených Obcích založen byl klášter eských
benediktin s vyšším vzdlávacím ústavem
pro eské jinochy. Z poátku chystán ústav takový ve

stát Nebrasce; že však v Chicagu vzrostl poet eských osad-

ník do tisícv a vykazoval pevné sdružení podle farností

a spolk, jevilo se tam pro eholní bratry mnohem širší pole

innosti nežli v krajinách západnjších. Za tou píinou po-

zmnili zástupcové katolík úmysl svj vzhledem k místu

a stanuli na Chicagu. Arcibiskup tamjši P. Feehan spolu
s arciopatem benediktinského ádu u sv. Yincentia v Beatty

(v Pennsylvanii) P. Bonifatiem "Wimmrem vznesli žádost ke

sv. Otci Lvu XIII., aby se schválením apoštolské Stolice mohl
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farní kostel sv. Prokopa v Chicagu pivtlen býti k eenému
arciopatstvi. i) Z jara r. 1885 pibyli do Chicaga ti benedik-

tini: P. Jan Nep. Jaeger, P. Václav Koárnik a P. S. Singer
a pejali od faráe Viléma Coky duchovní správu i ízení škol.

Když v prosinci t. r, došlo potvrzeni z íma, zakoupen u ko-

stela vtší pozemek a vystaven na nm dm pro eholníky.
K vyššímu vzdlání pihlásili se zprvu 22 žáci. Zatím uznán

jest sbor benediktin v Chicagu za samostatný klášter rozhod-

nutím kongregace de propaganda fide ze dne 22. srpna r. 1887,

a pi kanonické volb pedstaveného, jež dala se dne 24. kvtna
r. 1888, obrali sob bratí P. Jana Jaegra za* pevora. První

pedstavený kláštera a kolleje sv. Prokopav Chicagu
narodil se v Kutné Hoe dne '24. bezna r. 1844 a byl na

knžství posvcen dne 14. ervence r. 1875. Katolití Cecho-

slované v Americe založili díve nový klášter sv. Prokopa
v zámoské domovin své, nežli povedlo se Cechm ve staré

vlasti vzkísiti klášter svtcv na Sázav; a tu kostel i pí-

bytek konventní posud trvá!

Pední pée eských benediktin v Chicagu odnášela se ke

zízení nové školní budovy. Najae r. 1888 pikroili ke stavb
v ulici „Allport" a prodlením jednoho roku zídili dm o dvou

poschodích s prostrannými uebnami. Žactvo rozdleno ve tyi
tídy, jichž pedstavenými a professory jsou P. Prokop Neužil,

eský spisovatel 2} a P. Ildefons "Wittmann. Pevor P. Jan Jaeger

postaral se také o dstojnou úpravu eholního a spolu farního

kostela sv. Prokopa, opativ k nmu z penžitých dar, jimiž

pispli osadnici a jiní dobrodinci, tvero vkusných zpovdnic,

sochy na oltáe a ke sloupm v chrám, dvé velkých zvon,
drahocennou monstranci,' visuté svícny k oltám, jesliky, zá-

sobu slavnostních a pípadných rouch mešních, a dokal se již

radosti, že v klášterním chrám sv. Prokopa posvceni byli
noví knží ze ádu sv. Benedikta. "R, 1888 zakoupili benediktini

^) V severní Americe vzkvétá krom arciopatstvi u sv. Vincentia osmero

opatských klášter sv. Benedikta. eholník knží poítá se v nich do 380,

vzdlávacích ústav jimi ízených 15.

2) Narodil se v Bechyni r. 1861. Stár jsa 13 let, pijel s rodii do

Ameriky, vzdlal se k úadu uitelskému a psobil nkterý as ve svtských
školách. Ve 20. roce vstoupil do kláštera sv. Vincentia, zavázal se slavnými

sliby v kláštee sv. Prokopa dne 15. ervence r. 1888 a byl v prosinci t. r. na

knžství posvcen. Vydává asopis: „Pítel dítek."
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pozemek s kostelem a školou v ulici „Paulina" dále v zapadni
ásti msta Chicaga a zídili tam duchovní správu (farnost

sv. Vita) pro vzdálenjší bývalé osadníky u sv. Prokopa.
Prvním faráem stal se P. S. Singer.

y mst Cleveland ve stát Ohiu, kdež jest sídlo

biskupské od r. 1847, vyhledal knz Antonín Hynek nkteré

osadníky eské a povzbudil je k založení tetího farního
chrámu. Na podzim r. 1874 posvcena byla devná svatyn
k poctivosti sv. Prokopa. Duchovní správy tamní ujal se

novosvcenec Josef Koudelka a zastával ji zdárn po sedm let,

až povolán byl k ízeni katolického týdenníku „Hlasu" v mst
"St. Louis. Po nm pracovali v osad sv. Prokopa knzi:
F. J. Antl z diecése chigagské, Štpán Furdek od Panny Marie

Lourdské v Cleveland a Antonín Vlek, vysvcený v tamjším
seminái dne 7. srpna r. 1885. Škola osadni má pt tíd, v nichž

vyuují sestry kongregace De Notre Dáme.

Novjšího pvodu jest osadni kostel sv. Prokopa
v Kimballei) ve stát Dakot. eští vysvhovalci usedli

tam r. 1880, vedeni jsouce starším krajanem Václavem Ploj-

hartem, který v letech 1863—1866 úastnil se vjízdné setnin

dobrovolník boje proti Indiánm v Dakot. V nové osad
velmi rozvleklé zídila vláda poštu, a správcem jejím ustanoven

Václav Plojhart. Asi ti anglické mile od místa pošty, zvaného

Ployd, darovala paní Anna Nmcová pozemek ke stavb kostela

a hbitova. Po té r. 1882 zbudován jest nákladem dobrodinc

devný chrám, ve kterém konali sv. missie knží: Josef

Kížek z Tábora v Dakot (r. 1882—1884), František Chmela
z Cedar-Eapids v low, Th. Bílý z Tábora a Th. Rabšteinek

z Tábora. Konen dostalo se také slavného posvcení kostelíku

v Kimballe ke cti sv. Prokopa, a biskup M. Marty dal jej sob

zapsati u státního úadu. Pohíchu píinou suchých let a jiných
živelních pohrom ztenil se poet osadník velice.

Druhý chrám sv. Prokopa ve stát Dakot založili

eští osadníci v Ole, došedšítoho místa nejprve r. 1881. O dv
léta pozdji zbudován devný stánek boží. Do Oly docházeli

také knží z Tábora svrchu jmenovaní, z nichž Th. i?,abšteinek

ped r. 1890 pobídl osadníky, potem asi 90 rodin, aby vysta-

^) Tak sluje železniní stanice v okresu Brule, od níž kostel vzdálen

jest nemén než 15 angl. mil.
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vli sob nový, vtši kostel a starší clirám upraviti dali za

farní píbytek. Bisknp M. Marty pijal kostel sv. Prokopa
v Ole ke své ochran, i)

Tak bylo nám lze jmenovati sto svaty, oznaených
jménem sázavského svtce, ve kterých po Bohu a blahoslavené

Matce boží zvlášt sv. Prokopu dostává se vroucí úcty ze srdcí

vícího lidu. Poet chrám a kaplí svatoprokopských není

spisem naším asi dokonce vyvážen. Ve slovanských zemích,

na východ i na jihu, znali psobení muže božího, i uctili

trvám památku jeho pi zakládání chrám, zejména v as slavné

kanonisace jeho r. 1204.

Hlava tvrtá.

úcta SY. Prokopa ii lidu.

Z ušlechtilých vlastností, kterými znamenána jest povaha
sv. Prokopa, zamlouvaly se lidu nejvíce jeho pée o zvelebení

mateského jazyka a ráznost, jakou pemáhati uml pekážky,

jež v cestu vcházely vznešenému posláni jeho. Mnich vzdlá-

vající pustou krajinu lesní, knz petrhující povry pohanské,

opat hájící duchovních syn svých proti píslušníkm cizího

jazyka a mravu, jsou zjevy, jež hluboko utkvly v mysli lidu,

i docházely obdivu, vdné vážnosti a obecné úcty. Jako již

za života svtcova v hojném potu dostavovali se okolní vící
k samostanu mocného divotvorce na Sázav, ") tak po smrti

jeho rostly davy ctitel hledajících útchu náboženskou a pí-
mluvu sluhy božího v naléhavých potebách života. Ze 13. sto-

letí máme o tom rázná svdectví vrstevníkv. ^) Zvlášt ke

^) Srvn. Krátké djiny a seznam esko-katolickýcli osad -ve Spojenýcli

státech amerických. Ke vzpomínce na 251eté jubileum vdp. faráe Jos. Hessouna

sestavil Ant. Petr Houš. V St. Louis Mo. 1890.

2) Pokraovatel Kosmv (mnich sázavský) : „Properahat equidem ad

eum multitudo fidelium." Prameny d. . II. str. 242.

3) Latinský životopis sv. Prokopa ze 13. století: „Ibidem sani, debiles,

iuvenes et virgines confluunt. Nec est finis vel numerus ad sepulchrum cur-

rencium, prout cernunt oculi ad idem veniencium." BoUandist acta sanct.

mensis Julii; II. str. 144. Srvn. doklady k tomu svrchu na str. 210, 217 nu.
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svátenímu dni 4. ervence dociiázeli poutníci do kláštera

sázavského, jak víme z vypravováni o podivu hodnýcli událo-

stech, jež staly se o výroních dnech kanonisace svtcovy.

Nejinak bylo i ve 14. století i) a potom až do válek husitských.
Ano tak zakotvila se láska lidu ke hrobu sv. Prokopa, že

i v dob žalostných zmatk náboženských nepominuly pouti
na Sázavu. 2) Po obnov víry katolické v celé zemi rozkvetla

také pobožnost ke svatým patronm eským, a jakkoli klášterní

chrám na Sázav zbaven byl zatím drahého pokladu svého,
to jest tlesných ostatk sv. Prokopa, jež r. 1588 nového místa

odpoinku došly v královské kapli Všech svatých na hrad

pražském, lid kraje kouimského a jiných dalších míst vkol
kláštera jal se opt v hojných prvodech putovati k památnému
chrámu nad ekou Sázavou, k nmuž nové a nové dkazy
mocného psobeni svtcova na prospch ctitel jeho je vábily.

Dobrým píkladem pedcházeli lenové šlechtických rod,

zejména páni z Talmberka a hrabata z Yaldšteina na Komorním
Hrádku.

Zakládajíce se písemnými zprávami z bývalého archivu

kláštera sv. Prokopa, pivádíme tuto aspo nkteré dkazy
milostného pispní svtcova. R. 1665 onemocnl pan Františe k
Yilém z Talmberka na Vlašimi tak, že ani „velikým léka-

stvím jemu spomoženo býti nemohlo." I dal se dovézti do

kláštera sv. Prokopa a tam svou srdenou pobožnost vykonav,
hned té chvíle úpln se pozdravil. Tak svdil celý dvr

Talmberský a všichni ti, kterým jeho nemoc známa byla.

Téhož léta slena Johanka, dcera Jana Viktorina hra-

bte z Valdšteinana Komorním Hrádku, strádala tžkou

zimnicí. Hledajíc úlevy, putovala na Sázavu a vyprosila si tam

u Boha na pímluvu sv. Prokopa dokonalého uzdravení.

Ped purkmistrem a konšely msteka Mnichovic vyznali

r. 1677 p. Karel Dymokurský a manželka jeho Anna, že

na syna jejich Jiího picházely epileptické záchvaty. I vzali

1) Kronika Beneše z Veitmile k letm 1316—1321, v Pramenech d. .

IV. str. 478, 477. Srovn. str. 224.

2) Soudíme tak ze stížnosti opata Ondeje, pednesené r. 1587, že fará

v msteku Sázav strany pod ohojí zpov svatou a poutníky tupí,

haní, na vcné zatracení odsuzuje. Srovn. List pana Ferdinanda Svihovského

z Eisenberka ze dne 17. srpna r. 1587, v Dodatku.

Dr. Krásí: Sv. Prokop.
25
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r. 1667 radu o pomoc s faráem mnicliovickým Václavem

Jedlikou, jenž navrhl jim, aby putovali ke sv. Prokopu. Ui-
nivše tak s plnou dvrou, dosáhli, za prosili, tak že nikdy
od té doby syn jejich padouci nemocí nebyl sužován, i)

E. 1682 uzdravili se náhle ctitelé sv. Prokopa a úastníci

pouti sázavské: Martin Felgenhauer ze Svojic u Kouimi
a dcera jeho Klára, Marie Kreiplová, Kateina Jnglová
a syn její Václav. R. 1687 zbaven jest epilepsie Jií erný,
rychtá ve vsi Tatcích, vykonav pou na Sázavu. E,. 1690 v den

sv. Prokopa pozdravil se v kláštee hejtman panství erno-

kosteleckého p. Ondej František Christ", který ml po
sedm let otevenou ránu na noze a žádným lékastvím jí zho-

jiti nemohl. „Po vykonání mé pobožnosti," vysvdoval potom
listem panu opatovi zaslaným, „jsem pes noc v kláštee zstal;
ráno vstávajíc, chtíc nohu obvázati a náplast pikládati, zatím

toho potebí nebylo, ponvadž z milosti boží a zkrze zásluhy
sv. Prokopa ránu, jak náleží, zavenou a uzdravenou jsem

spatil, náplasti pak s podivením mým velikým v noci samy
s té rány odpadly." 2) Na památku podivu hodného uzdravení

dal pan hejtman votivní desku v kostele zavsiti.

Hejtman panství peeckého p. Jan Jií Kormout pe-
svdil se dvakráte o vydatné pomoci sv. Prokopa, k nmuž
v nedostatku zdraví svého bral útoišt: po prvé, když „na
sluchu byl uražen" a obával se, aby jako nebožtík otec jeho
sluchu dokonce nepozbyl ; po druhé, an hroznou bolest v noze

pocioval a choditi nemohl. Sotva skonil pobožnost svou na

Sázav, dav se tam dovézti r. 1692, minula boles, a pan hejtman

pšky bral se k domovu.

Syn p. Jiího Ferdinanda Hanouska, porybného
na panství peeckém, píjmím František onemocnl z leknutí,

tak že musil ze škol dom se vrátiti. Když neduh jeho ne-

odstupoval, vypravil jej otec r. 1695 na pou ke sv. Prokopu,
kteréžto pobožnosti jinoch spolu s mateí svou píkladn
obcoval. „Jak jsou z té svaté pouti pišli, více se taková nemoc
na nm nikdy nespatila ; proež p. porybný pro est a chválu

boží asv. milému Prokopu obrázek v jeho kostele jest obtoval."

^) Poutní slavnosti na Sázav r. 1667 úastnili se mnozí vící z msta
Kolína. Srvn. v Dodatku str. 579 nn.

2) Fabricius: Požehnaná památka; str. 380 n.
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E,. 1696 ozdravla na Sázav Anna Loudova, šenkýka ze vsi

Chotoun, kteráž ped tím více než rok trapnou nemocí kloži

byla poutána.

„Léta 1700 vysvdoval p. František Antonín Mat-
je vský, v král. mst Brandýse nad Labem toho asu radní

písa, dle svého dobrého svdomí písemn s podpisem své vlastní

ruky i pitisknutým peetem a dotvrzoval, kterak nejmilejší

manželka jeho s svým malým synákem Václavem Bartolomjem
tehdáž sedm let starým, který nálevem oku skrze zákal veliké,

bolesti skoro za pldruhého léta již snášel, a u velikém nebez-

peenství jsa postaven, aby snad to oko dokonce nevyteklo,

k sv. Prokopu putovati, jej vroucn obtovati a na památku
tabulku dáti malovati jest slíbila a pipovdla. Po vykonaném
«libu synáek ten na to bolavé oko, kdežto ped tím proti

tomu žádné lidské pomoci nebylo, a všeliké potebované pro-

stedky nic dokonce spomáhati nechtly, práv zázran byl
uzdraven. Proež matka potomn tu v chrámu Pán k zázra-

nému obrazu sv. Prokopa tabulku malovanou v roce 1701 za-

vsiti jest dala, aby jeden každý sv. Prokopa ctitel a milovník

s podobnou upímnou dvrností v božské a jeho pomoci
mocné siln doufal, že v své jemu dvrn pedestené poteb
nebude ovšem oslyšen." i)

Když den sv. Prokopa prohlášen byl r. 1711 za polodenni

svátek, a na uctní milostného obrazu svtcova v kostele

sázavském ohlášeny jsou nové pobožnosti, vzrostl velice poet
poutník, z nichž mnozí i zdaleka pišli úastnit se oslavy
zázraného patrona zemského. „Téhož léta mštan jakýsi
z Brna píinou dlouho trvající nemoci znamenal nemalý
nedostatek ve své živnosti, slyše pak o mnohých zázracích

sv. Prokopa v Cechách, v kláštee sázavském konaných, s velikou

dvrností putoval na Sázavu a toho patrona snažn žádal,

aby jeho také úastná uinil té rozhlášené milosti a jemu ná-

pomocen byl v jeho sprostné živnosti a chudob. Po sv. pijí-

mání, když totižto on ke sv. Prokopu slibem se zavázal, že

doma po ti nedle ješt k jeho cti se zpovídati a pijímati

chce, pišel k nmu jistý benediktina podává mu složený papír
a praví : Tuto tob dává opat sázavský na cestu. Po emž hned

1) Fabricius : Požehnaná památka ;
str. 372 n.
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zmizel. Po dokonané tedy pobožnosti, vešel do kláštera sázav-

ského, aby se podkoval opatovi za prokázané dobrodini
;
na.

emž se opat velice podivil, ponvadž on toho dne žádné

almužny tak hojné nerozdával, a obzvlášt o tch penzích

jemu dokonce nic povdomo nebylo. Patrn seznal, že by to-

byl zázrak boží pro est sv. Prokopa zjevený. Proež ten m-
štnín na podkováni za pijaté dobrodiní ke cti sv. Prokopa
nechal dvanácte rýnských z tch penz, jež v nov lity byly^

zde, žádaje by tolikéž mší svatých teno bylo ke cti sv. Pro-

kopa. Po vykonané té pobožnosti, když on ostatní peníze do-

Brna zase pinesl, podivili se mnozí nad touto píhodou a po-
ali sv. Prokopa pro jeho veKkou svatost ctíti a velebiti. On
pak v živnosti veliký užitek napotom seznal; též také do rady

vpoten jest práv na ten den, ve kterém ped temi lety u
sv. Prokopa byl. ^)

Hodlajíc vyprositi sob potomstvo, putovala r. 1715 paní
Josefa Maximiliana roz. z Lówenfelsu s manželem svým
panem Janem Františkem z Talmberka ke sv. Prokopu na.

Sázavu. I stalo se brzy potom, že šastn dcerou poala. Avšak
v den porodu nadešly zbožné paní nevýslovné tžkosti, tak že

již život její byl v patrném nebezpeenství. V úzkostech svých
vzala opt útoišt ke sv. Prokopu a vyžádavši sob obraz,

jeho, k velikému potšení všech pístojících zdravým dítkem

manžela obdaila a brzy potom z lože povstala.

R. 1734 ozdravla na Sázav dívka z Mnichovic, jež.

nemocna bývala padoucnicí. Když spolu s matkou vykonala,
vroucí pobožnos v opatském kostele a napila se z kalicha sv..

Prokopa, znamenala náhlou úIqvu. Od té doby pominuly u ni

neblahé záchvaty. O pt let pozdji paní Terezie Rušilová,.
souseda z Kutné Hory, prosila ped milostným obrazem sv.

Prokopa za odvrácení nemoci, jež z otoku na nohou již již;

u ní vznikala. Vyslyšena byvši, vzdávala vroucí díky sv. opatu.
Ctitelm svým, kteí nemohli hned vydati se na cestu

do Sázavy, pomáhal svtec v rzných potebách života, zejména,

když byli slibem se zavázali, že vykonají pou k památnému
klášteru jeho pozdji. Tak ku p. : polehil urozenému panu
Sohrovi zWindmhlu, poruíku císaského vojska v Uhrách,,

jenž upadnuv tam do rukou vzbouenc, nelidsky týrán byl

^) Fabricius : Poželinaná památka ;
str. 388 n.
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•v. dusném žalái. Yolaje o pispní ke sv. Prokopu, necítil

Tze žádných bolestí; a jak navrátil se do Cecli r. 1665,

užíváním vody svatoprokopskó ze studánky „Yosovky" polepšil

zdvarTÍ svého úpln.
Dne 14. kvtna r. 1666 povstala náhle z tžké nemoci

paní Eva Regina, manželka panaFrantiškaMaximiliána
z Talmberka na Hrazených Ratajích, dožádavši se toho, aby
obtovány byly mše svaté na úmysl její v kostele sázavském-

Brzy potom i tchyn její paní Voršila Kateina, roz. hra-

bnka z Pappenheimu, zbavena byla neduhu za pímluvou
sv. Prokopa. E. 1668 dne 8. ervence pan Jan Huber, m-
štnín Starého msta pražského, obtoval „stíbrné rám na

tabulce," že pro zásluhy sv. Prokopa manželka jeho zbavena

jest nemoci v rameni.

Když r. 1688 nakažlivé nemoci peskakovaly v msteku
Divišov, a z toho veliká úmrtnost nastávala, uinili sousedé

slib, že budou spolen putovati ke sv. Prokopu na Sázavu.

Jakmile k tomu se zavázali, pominulo u nich hrozivé nebez-

peenství moru.

Purkrabí na Ratajích p. Jan Antonín Pí ínský mel

syna, kterého zle -trápila zimnice. Aby mu ke zdraví pomohl,

putoval otec ke sv. Prokopu a vrátiv se, dal dít obléci do

eholního habitku. Zimnice vzala úpln za své. Než po n-
kterém roce rozstonal se chlapec opt, i snášel veliké bolesti,

tak že otec nemoha patiti na utrpení jeho, z domova pry
odjel. Cestou umínil sob vykonati pout na Sázavu. Druhého

dne, o svátek Narození Panny Marie r. 1689, když navracel

se od sv. Prokopa, zastal doma dít své zdravé, pohrávající si

n.a lžku. Na vdnou památku dal pak v kostele zavsiti

^malovanou tabulku."

Toho asu byl ve vsi Nuicich rychtá nevidomý
kterýž uinil slib, že dostaví se na pout ke sv. Prokopu. A když
slovo své plnil, díve ješt, než k Sázav došel, klášter zdaleka

spatil. „Což jest vyznal ped lidmi v úad a povinnostech

postavenými, hotov jsa na to tlesnou písahu složiti, kdyby
toho poteba ukazovala."

Z velikého potu tch, kdož pobožností a slibem ke sv.

Prokopu na Sázav zbaveni byli tlesných neduh svých,

jmenujeme ješt paní Kateinu Terezii, manželku Fran-
tiška Matjovského, radního písae vBrandýsenad Labem^
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uzdravenou r. 1700; pana Bohuslava Slánského, jenž zhostil

se veliké bolesti v nohou r. 1706; Jana Jiího Ambelanga,
zámeníka v Radboi u Kolína, posilnného na zraku r. 1707 ;

Martina Holuba ze vsi Vršíc u Zásmuk, jenž churavl

vnitním kamenem r. 1708; paní Annu Marii Amabilii,
roz. hrabnku ze Šternberka, cho Jana Maximiliána hra-

bte z Gótzu, která ozdravvši z bolavého prsu r, 1708, vno-
vala ke kostelu sázavskému stíbrné prsy na votivní desce.

E. 1711 ohlásili se v kláštee sv. Prokopa mnozí vící^

dkujíce za pomoc a pispní svtcovo v rzných nemocích

a pinášejíce votivní památky. Byly to zejména: dcera paní
Veroniky Eobenšteinové z Kutné Hory; paní Ludmila.

Placedová; Anna Fikhonová ze Zásmuk; Ludmila
Dobrotivá z Rakovníka. Ferdinand hrab z Valdšteina
vnoval votivní desku na podkovanou za vyváznutí z nebez-

pené nemoci. Paní Anna Skorkovská obtovala obraz své-

osoby na tabulce „ex voto," zhostivši se prudkých bolestí hlavy.
Paní Kateina Frommová z Prahy pinesla záslibnou desku

se stíbrnýma ušima ;p. Kubín Hotmilský stíbrnou ruku
;

slena Eleonora z V ald št ein a stíbrné obrazy hlavy^
uší a nohou na desce; slena Athanasie Barbora Smerov-
ská stíbrnou podobu nohy na votivní tabulce.

Upímnými ctiteli sv. Prokopa byli manželé pan Fer-
dinand František z ían na Jemništi, hejtman kraje

kouimského, a cho jeho Kateina roz. z Talmberka.
Tato zejména po Bohu jen ochran sv. Prokopa piítala, že

zachována byla pi život, když k porodu tžce pracujíc, se

smrtí již zápasila. Syn její Ferdinand onemocnl r. 1711

tak povážliv, že lékai nedávali nadje na uzdravení
;
ale jak

rodie utekli se na modlitbách ke sv. Prokopu, ulevily bolesti

dítte, i povstalo záhy z lžka. Podobn pihodilo se s dcerou

jejich Kateinou, kteráž po nkolik dní beze všeho zna-

mení takoka mrtva ležela, až po slibu, jejž rodie ke sv. Pro-

kopu uinili, zase k pedešlému zdraví jest navrácena.

Na podzim r. 1711 pibyl na Sázavu vladyka Ferdinand
Ludvík de Cosa, úedník pi zemských deskách na Morav,,
a vypravoval eholníkm, jak oit pesvdil se o mocné
ochran sv. Prokopa. Maje totiž tžkou pi soudní, vc svou

konen za ztracenou pokládal a jen za další pomoc sv. opata
vroucn žádal. A hle, práv v den sv. Prokopa výpov mílo-
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stivá pro nho jesfe dána. I pospíšil 25 Brna na poiifi ke svému

dobrotivému zástupci.

Y kláštee sázavském uložena byla další svdectví o podivu
hodném zachování života Anny Strakové, šafáky vHoro-

sedlích, (kdež byl statek pani Josefy Maximiliany z Talmberka),

r. 1715
;

o náhlém uzdravení Josefa Rušila, syna paní

Terezie, sousedky v Kutné Hoe, kdy matka jeho meškala na

pouti u sv. Prokopa r. 1716; o uzdraveni Kateiny, dcery
pani Rosiny Kratochvílové z Prahy r. 1718; o uzdraveni

dcery p. Antonína Simnka, která za mrtvou byla již poklá-

dána, r. 1718; o šastném pádu do prohlubn, kdy s vozem

sitili se vozka a dít do nepístupné rokle nad Sázavou r. 1738
;

o podobné píhod r. 1740, jejíž svdkem byl Josef Lobl, fará

z Horních Krt, vraceje se z pouti svatoprokopské.
Poslední svdectví z r. 1760 opakováno budiž po zpravo-

daji našem i) tém do slova : „Jan Štpánek, mštnín mstyse
Uhlíských Janovic, známo inil listem písemným s podepsáním
a obyejným poctivých a opatrných mužv, pana Františka

Kepelky, na ten as primátora eeného mstyse, Václava

Hrbka, Jiího Brože, radních, Jana Veselého, kantora jano-

vického, potvrzením, kterak totižto on léta Pán 1760 dne 4. Julii,

jmenovit na den sv. Prokopa opata a vyznavae Pán, vrace-

jíce se z pouti do Janovic, kdež také pi nm byli výš

jmenovaní a podotknutí slovutní muži, kteí na voze z té

pobožnosti jeli, on ale ped nimi na svém koni jízdný, pokrývku
chtje (kterou pro neutlaení kon pod sedlem ml), znamenajíc
skrze oslabnutí sedla, že by jemu vypadnouti chtla, chtje,
ka, vytáhnouti a na vz vhoditi, s konm se pozastavil, až

houfný lid odejde, takovou vc spraviti, zatím na cestu pší
postoupil ;

v tom však nadjmenovaný pan primas s ostatními

výš jmenovanými Janovickými úmyslu jsouce pšky jíti až na
vrch nechybský, když za toho kon došel, jej svou španlkou
udeil, míníce v té úzké cest, abyk dále poodešel. V tom
ale k ve své plachosti skoil; on jej zpátkemna uzd držel;k zpátky couval až na kraj behu

;
beh se s nim utrhl a on

nazpátek s toho píkrého vrchu do té povdomé veliké

propasti 2) skrze rozliné koviny, paezy, draplavé chrastí

^) Eabricius : Požehnaná památta ;
str. 393 nn.

2) Mínna jest „ertova brázda" pod nechybským vrchem.
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a sukoviny až dol blíž eky Sázavy na louku spadl. Dole

na též louce ležíce, (pan Štpánek) se upamatoval a rozvažoval

své veliké nebezpeenství smrti, k Pánu Bobu všemoboucímu

a sv. Prokopu, velikému divotvorci srden vzdecbnouce, za

další svatou ocbranu vducbužádal. Což jest i skuten obdržel;

nebo to upadnutí s takové výšky s konm, jsou slova jebo :

^když jsem se na louce vidl, podiviti jsem se musil, kterak

bycb se byl mobl o ty koviny nejenom utlouci, neb v tom
srázu letící a se s konm pevrbující stracbem umíti, neb se

zadecbnouti. Ale skrze ocbranu Pána Boba, na pímluvu sv.

Prokopa ani mn ani koni, na kterém jsem sedl, nic škodnébo,
tobo nejmenšíbo se nepibodilo, toliko sedlo se rozštíplo, a po-

prub pod konm se petrbl; já ale za tu obzvláštní Pána
Boba všemoboucíbo a sv. Prokopa velikou, podivnou a zázra-

nou ocbranu povinné, ponížené díky vzdávajíce, zase kon
zdšeného jsem chytil a na nj se posadic, do domu svého

šastn a zdráv, bu Bobu chvála a est sv. Prokopu, jsem se

navrátil." i)

Krátce ped zrušením kláštera vydal císa Josef II. písnou

zápov, aby nekonaly se prvody a pouti na mistecb jakkoli

památnýcb a lidu milýcb. Když pak i konvent sázavskýcb
benediktin r. 1785 byl rozpuštn, picházeli ke sv. Prokopu

již jen nejvrnjší ctitelé, a to po rznu, aby shlédli opuštné
sídlo mnišské, ohnisko vroucí pobožnosti již vyhaslé, kolébku

eského umní a vzdlání na základ mateského jazyka.

Teprve dne 2. ervence r. 1796 pibylo první procesí
z Praby na Sázavu. Se svolením úad iiastnilo se prvodu
toho více než 60 vících. V ele poutník bylo nkolik m-
šan pražských : Jan Cbable, Václav Liška, Václav Skála, kteí

pišli uctít sv. Prokopa a ze Sázavy putovali dále k Vlašimi.

Aby slavná pou obživla a prvody se rozmnožily, zval fará
P. Jan Cbmela ke dni sv. Prokopa na slovo vzaté kazatele.

Tak r. 1797 ml svátení kázaní professor vysokých škol praž
-

^) V universitní knihovn pražské uložen jest rukopis z pedešlého
století (sign. n. E. 5), jenž zavírá v sob „poznamenání zázrakv konaných,

v kláštee sv. Prokopa nad Sázavou s zázraným a starožitným obrazem sv

Prokopa opata strany uzdravení pobožných ctitelv téhož svatého a mnohých
jmilostí obdržení."
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skýcli P. Stanislav Vydra S. J. i) Poet zbožnýcli úastník

pouti vzrstal rok od roku.

Z hosti vzácných, jmenováni butež : pani Antonie,
cho Richarda knižete z Khevenhller-Metsch na Komorním

Hrádku, jež po r. 1840 astji za píinou pobožnosti docházela

na Sázavu
; arcibiskup Alois Josef svobodný pán ze Schrenk,

který r. 1841 v den sv. Prokopa ukoniv generální visitaci,

prohlížel sob s velikým úastenstvím památky sázavské;
František Jií kníže z Lobkovic pinášející po veliké povodni
r. 1845 podporu na rozdíl mezi poškozené; pi tom provázel

jej baron Riese-Stallburk. Oba šlechtici posledn eení vstou-

pili dne 25. srpna do chrámu, aby poklonili se sv. Prokopu.
Dali si ukázati veškeré starobylé vci a sestoupili také do

podzemní krypty. Kníže po vykonané pobožnosti poznamenal
se kížem a pil víno z koflíku sv. Prokopa. Baron Eiese ze

Stallburka, jsa protestantem, ostatk sv. Prokopa nedbal.

Psobením faráe Františka Koího (r. 1853—1869)

zvelebila se pou svatoprokopská a poutník znan pibylo.
Pokud byl duchovním správcem na Sázav, vedl vždy slavné

processi mstských osadník od studánky „Vosovky" do farního

chrámu v kláštee. I pozdji, když vyvolen byl kanovníkem

král. koUegiátní kapitoly na Vyšehrad, v živé pamti zachoval

posvátné zátiší sázavské a obtav psobil k povzneseni úcty
sv. Prokopa.

Druhý nástupce jeho fará Josef Šindelá (r. 1880—
1887) postaral se o to, aby již v pedveer slavnosti hlásáno

bylo slovo boží poutníkm, kteí u valném potu z Kolína,
Kutné Hory, ervených Pecek, Bystice a Kondratce na Sázavu

docházejí. Za slavnostní kazatele hledl vždy získati knze
v tom oboru proslulé. Ke konání pontifikálních služeb božích

dožadoval se praelat a hodnostá duchovních z Prahy. Tak

pozval r. 1881 vdp. metropolitního kanovníka Antonína Horu
a chvaln známého kazatele Karla Kummra, faráe z Michle.

Téhož léta pibyl k pouti sázavské také vdp. kanovník Prant.
Koí a množství farního duchovenstva z okolních osad.

Ješt slavnji odbývána pout svatoprokopská r. 1882.

Dne 3. ervence zavítali k ní: probošt kollegiátní kapitoly na

Vyšehrad Václav Stulc, kanovník Frant. Koí a kazatel

2) Pamtní kniha fary sázavské k r. 1796 n.
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z tovaryšstva Ježíšova P. Jan Votka. K uvítání dstojných
hosti vyjelo rolnické banderium, skládající se ze 60 jezdc,
v ústrety jim až do vsi Benátek. Ze šírého okolí dostavily se

prvody vících a knžstvo i ze vzdálených míst, jako z Ká-

cova, Kondratce, B-atenic, Yitic atd.

B,. 1883 rozmnožil fará Šindelá poutní služby boží,

postarav se o to, aby i ráno ped jitní mší svatou („maturou")

bylo kázaní, ježto po „matue" poutníci ze vzdálenjších osad

Sázavu opouštjí. Y tom úinnou pomocí propjil se mu
bývalý kooperátor u sv. Prokopa dp. Yojtch Polanecký, fará

ve Viticích, vzav na se konání duchovních promluv r. 1883

a 1884. K pouti r. 1886 zavítal na Sázavu svtící biskup
Karel Schwarz a pivezl s sebou skvostné mešní roucho,

jež byl pan arcibiskup František de Paula hrab Schonborn

daroval ke kostelu sv. Prokopa. Yelké kázaní u pítomnosti
eeného suffragána proslovil fará Yojtch Polanecký.

O poutní slavnosti r. 1887, kdy vzpomínáno také 2001eté

stavební opravy chrámu Pán, i) byli hostmi na Sázav Frá

Josef Slánský, pevor rytíského ádu maltánského, a Frant.

Koí, kanovník na Yyšehrad. Po kázaní, jež pednesl dp.

fará konojedský Josef Zbejval, obtoval pontifikální mši svatou

nedávno eený pan pevor.
. Za faráe Františka Otmara Pohla (r. 1888—1895)

v kvtu zstaly pouti svatoprokopské. Mimo processí z osad

svrchu jmenovaných dostavovaly se prvody vících z Divi-

šova, Chocerad, Uhlíských Janovic, Konojed, Kozmic, Horních

Krt, Ondejova, Oužic, Rataj, Skalice a Yranova. Duchovním

správcm vkol Sázavy piznati dlužno est horlivého psobení,
že povzbuzují osadníky své k úct sv. Prokopa a sami pro-

pjují se jim za. vdce církevních prvod. Pi tom vzpome-
nouti dlužno zásluh dp. faráe nebovidského Antonína Dvoáka,
který s neúnavnou obtavostí každého roku pivádí prvod
z Nebovid na Sázavu, jímž pout svatoprokopská se zahajuje.

Slavnostním kazatelem býval v posledních letech P. Antonín

Eejzek z tovaryšstva Ježíšova
; pontifikální služby boží odbýval

r. 1888 vdp. dr. x^Lutonín Lenz, probošt koUegiátní kapitoly

^) Srvn. svrcliu str 290 n.
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na Yyšelirad, a v letech, následujicícli vdp. Frant. Koí, dkan
téže kapitoly, i)

Kdo by spatiti ciitl pomník slávy, jejž vystavl sob
sv. patron v srdcích nábožných katolík v Cechách, zvlášt

v okolí sázavském, necha navštíví Sázavu v den sv, Prokopa.
Til shledá památné místo v rouše svátením. Slavnostní ruch

a posvátné nadšení znamenati na starém klášteišti. K uctní

sv. Prokopa dochází tolik lidstva zblízka i zdaleka, že nestail

by pojmouti je farní chrám, kdyby i v pvodní velikosti své

posud trval. Na celé farní osad sázavské, ano v mnohých
okolních obcích jest den sv. Prokopa (4. ervence) z dobré

vle vících svátkem zasvceným; nikdo tam nepracuje v poli,

nikdo nekoná služebné práce doma. V oktáv svátku zejména
nedle poskytuje další píležitost k oslav sv. Prokopa. Pout-

níci vykonavše pobožnost svou v chrámu Pán v erných
Budách, sestupují k ece a pes most berou se do msteka
Sázavy, i dále k lesu, aby okusili vody ze studánky „Yosovky".

O blahodárném úinku vody tamjší, pokud se týe tles-

ných, chorob, uvedli jsme již svrchu slova staršího spisovatele
P. Fabricia. ^) Nebude od místa zmíniti se o osobách, kterým
ke zdraví pispla, že s dvrou jí užívali. B,. 1664 vojín Jan
Geier, „jenž tak ml hrub pokažené oi, že sotva co vidti

mohl," doslechnuv o léivosti vody svatoprokopské,
dal jí sob pinésti ze studánky „Vosovky" a omýval nezdravé

oi; naež v brzku „pomoc utšenou na pokaženém zraku do-

sáhl a co nejlépe vidl. " Manželka Greierova strádala týž
as . prodloužilou vodnatelností. Znamenajíc pi muži svém po-
divu bodný úinek svatoprokopské vody, obmývala jí oteklé

údy a dokala se záhy pedešlého zdraví. Téhož prostedku
proti zimnici užil r. 1665 pan Jan Jií Grassapi, vojenský

poruík v Tupadlech. u áslavi, a zbavil se nemilého host.

E. 1679 roznemohla sena oi Barbora, dcera p. Michala
Norberta Dietricha z Hettenfeldu, J. M. C. nápojniho
výbrí pimst Kouimi a mšana Starého msta pražského.
Starostliví rodie dali ji „na všelijaký zpsob" léiti, „avšak
nic dokonce k platnosti býti nemohlo." Naposledy vzavše

"Útoišt ke svatému milému Prokopu, vykonali dne 4. ervence
t. r. pout na Sázavu, dít své tam Bohu obtovali a zašedše

^) Zprávy ty vážili jsme z pamtní knihy sázavské.

2) Viz svrclin str. 72.
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ke studánce Vosovce, obmývali mu neduživé oi. „I stalo se,

z ehož bu Bohu vná chvála a sláva neskonalá, že té

dcerušce Barboe v krátkém ase skrze pímluvu a orodování

sv. Prokopa pedešlé zdraví na tom skoro již zkaženém levém
oku jest zase bylo navráceno." i)

Na Sázav r. 1688 zhostila se tžké osutiny panna Marie
Terezie Heimbachová z Moravy, omývajíc tlo vodou
ze studánky Yosovkya konajíc vroucí pobožnost ped obrazem

sv. Prokopa v kláštee. E. 1701 pozván byl k poutní slavnosti

za kazatele P. Štpán, kvardián kapucínského kláštera

v Kolín. Ten in pípravy ke kázaní, shledal v archivu

sázavském popis zázraných uzdravení, jež stala se tam v mi-

nulých letech za pímluvou sv. Prokopa. Že pak sám již po
delší dobu snášel velikou bolest v pravém rameni, vyžádal
sob hned po kázaní koflík svtcv a spchal s ním k Vosovce

užívat vody ze studánky proti svému neduhu. Osmého dne

potom pominula bolest v rameni a nevrátila se více. R. 1709

svdil p. František Bajer Kutnohorský, že užíváním vody
svatoprokopské uzdraven jest od tžké zimnice. E-. 1711 po-
zdravil se u Vosovky tovaryš ze skelných hutí svatoprokop-

ských, jenž po 17 let trápen byl prudkou padoucnicí. 2)

Také studánka sv, Prokopa ve vsi Ohotouni^)
mívala chvalitebnou povst, a vody z ní vyhledávali ctitelé

svtcovi, aby zbyli tlesných chorob. Kolem r. 1720 dával si

ji pivážeti do Podbrad knz Jan Stóckl, stížený prsním

neduhem; i dokal se dosti dlouhého vku. Jiný churavec,

Rudolf Tuek, soused z msteka Plaan, dovlékl se jen
stží r. 1725 do Chotoun, hodlaje užívati vody ze studánky
sv. Prokopa; ale zanedlouho ;;Celý zdráv a erstvý" dom se

vracel. Toho asu meškali pi vsi Chotouni lenové pozemkové

komise, z nichž Jindich rytí Chlumanský z Pestavlk
na Trhových Dušníkách pi vymování v poli náhle onemocnl.

„Když do té vsi Chotoun se navrátil, jeho sloužící jej s kon
ssaditi musil a na ramenou svých jej nesa, do lože položil.

Týž jmenovaný pán slyše o moci svatoprokopské vody, takovou

skrze služebníka svého pinésti poruil. Když pak jí své churavé

^1 Srvn. List notáe Michala Norberta Dietricha z r. 1679, v Dodatku.

2) Fabricius: Požehnaná památka; str. 289 nn., 371.

3) Srvn. svrchu str. 22.
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noliy zmýti dal, v tom okamžení polehení cítil. Druliého dne

jsa zbaven všecli bolestí, beze vší pomoci na kon vsedl a ve

své povinnosti dále pokraoval. Kterýžto pán potom, aby se

vdným nkázal, pes 22 léta šest pololibernicli svící do kaple
sv. Prokopa v té vsi Chotouni jest posílal."

R. 1728 pozdravila se Alžbta, dcera Václava Sixty,
souseda v Chotouni, když na oi nešastnou náhodou velmi

porušené pikládali jí rodie vodu ze studánky Prokopky.
Podobn r. 1742 bystrého zraku došla Alžbta, dcera Pavla
Ylastnika z Jestábí Lhoty u Kolína, byvši ped tím po

tyi msíce tém nevidomá. E.. 1746 pozbyl palivé zimnice

p. Vojtch Ostrovský, bývalý sirotí v Brandýse nad

Labem, užívaje proti nemoci své vody svatoprokopské. „Kterýžto
na podkováni obtní obraz malovaný k vné památce do

kaple svatoprokopské v Chotouni zavsiti dal."

Majitel památného statku v Chotouni Prokop Dubeneckývy-
stavl pi studánce pohodlné lázn (ped r. 1764), aby píchozí
churavci mohli bez obtíže oddati se tam na omývání bolavých
úd. 1)

Hlava pátá.

St. Prokop ochránce rolník a horník.

Z rzných stav lidských, kterým všem pomocí svou

propjoval se oslavený sluha boží sv. Prokop, 2) dva zejména,
at tak díme, zvláštní ochrany jeho ode dávna vyhledávaly
i docházely, stav rolník a horník. Píiny k tomu jsou

^) Fabricius: Požehnaná památka; str. 305 nn. Týž spisovatel vysvt-

luje také zprávu Beckovského již svrchu podanou (str. 22, pozn. 2), kterak

totiž k úrazu pišla socha s v. Prokopa u studánky v Chotouni: Opilec

jakýsi vložil klobouk svj na hlavu sochy, naež po chvíli vrátiv se, ho ne-

nalezl. I urazil, hnvaje se, že svtec klobouku lépe nehlídal, hlavu sochy.
Po ase prý sám hánce a potupník sv. Prokopa nalezen byl mrtev a bez hlavy.

^) Co se tkne poteb duševních, vzýván býval druhdy proti vlivu

zlého ducha. Také vící z míry bázliví a úzkostliví utíkali se zhusta o pro-

pjení udatnosti ke sv. Prokopu. „Gegen iibergrosse naturliche Furchtsam-

keit rief man von altersher den heiligen Benediktiner-Abt Procopius an, wel-
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dosti na snad. Svtec vyšel z rodiny rolnické, a pikázav se

v dosplém vku k tuhému životu podle ekole, neuhýbal ani

nejtžším pracím v lese a na poli. Klášter sázavský založen

byl v Hornaté krajin, kdež bez úsilovnéko zápasu s jalovou,

nepoddajnou pdou a s protivnými živly nelze ani zavésti

hospodáství. Sv. Prokop pemohl obtíže drsné pdy, obrátil

lada a maniny v zemi ornou, vzorn vzdlával údl klášteru

propjený; i stal se tak uitelem zemdlství okolních

pastevc a rolník. Pokud ješt o samot trávil život v ústraní

sázavském, obydlí ml nad pustou jeskyní, ve které prý tisíc

bs se hostilo. Ale svtec obrnnjsa zbraní nebeskou, modlit-

bami, bdním, posty, nejen krotil a na uzd držel duchy zloby
a zkázy, nýbrž mužným bojem svým dokonce je unavil a daleko

od píbytku svého zahnal. Proti zlým mocem dol podzemních

bojovati jest kovkopm a horníkm, kteí jsouce v echách
stavem starobylým a poestným, spatovali v život sv. Prokopa
vzor vytrvalosti, neohrožen o st i a bohabojné
mysli.

Den sv. Prokopa (4. ervence) pipadá k dob letni, kdy
pede žnmi, v as senoseí, dostavuji se zaasté vedra a náhlé

boue. 1) Rolníci uctívali památku svtcovu, prosíce za o chra u

proti pívalm živelním, aby namáhavá práce jejich

krupobitím nebo prtrží mraen nebyla pojednou zniena.

„Podivná vc se sv. Prokopem se stává," píše pamtník úcty

ober der Legenda nach so furchtlos gewesen, dass er die Teuíel sogar vor

den Píiug seines Klosters gespannt und sie fiir dasselbe zu knechtlichen

Diensten aller Art commandiert hahe." Linzer Quartalschrift, 1895
j

str. 80.

Poteby tlesné, kterým spomáháno na pímluvu sv. Prokopa, jmeno-

vány jsou ve pedešlém oddíle, kdež jednali jsme o úct lidu ke sv. opatu a

vyznavai. Z nemoci uvádjí se nejéastji: epilepsie, horeka, vodnatelnos,

pakostnice, újma ve zraku, psotník, holení hlavy. Také ženy neplodné a tžce

k porodu pracující konávaly pohožnos ke sv. Prokopu.

1) K tomu odnášejí se poekadla lidu: Sv. Prokop, koen nakop'.

Sv. Vít, koen štíp', sv. Petr ten ho natrh', sv. Prokop ten ho dokop', sv.

Markyta vede žence do žita. Sv. Prokop houhy rozkop'. Sv. Prokop rozsévá

houby, SV- Jakub hází hlavy do zelí. Sv. Prokopa den, nešastný den. Zelí

na den sv. Prokopa okopané bude samé hlávky. Prší-li na sv. Prokopá, zmokne

mandel i kopa. Sv. Prokop klidí. (Sklize z polností obroí duchovního náleží

beneficiátu, který je ošil, jestliže v den sv. Prokopa jest ješt v držení bene-

ficia
; jinak tomu, kdo zatím v právní držení obroí vešel.) Kott : esko-n-

mecký slovník.
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práv eené, ^) „nebo jako rychle a potšiteln on své ctitele

vyslýchá a jim spomáhá, tak i rychle zas a podivn pokutuje

ty, kteí jej v nem urážejí." Urážkou mínna tu pedevším
polní práce v den 4. ervence. Tak prý zjevil se svtec dvma
rolníkm, kteí ve svátek jeho žali seno, a dtkliv k nim

promlouval : Pro vy svátku mého nesvtíte ? pro vy dnes

pracujete a nejdete do chrámu Pán ? Po té pozdvihnuv berlu

kterouž v levé ruce držel, penáramn je bil, potrestal a z louky
sehnal.

Pan František Maximilián z Talmberka na Hrazených

Ratajích (f r. 1701) vypravoval v kláštee eholníkm, že na

panství jeho šla žena jakási sklízet sena. „Radili jí, aby
toho nedlala, ponvadž jest svátek sv. Prokopa. Nechtla ona

spasitelné rady následovati, nýbrž ješt potupn pravila :

Uhlídám, co se mi stane ! Když tedy vešla na louku, chtíc seno

sklízeti, strhlo se nenadále povtí, a seno již shrabané všechno

rozneslo, a ona strachem a plaky dom se ubírala." Jindy

zase, „když pi mlýn Bártov blíž kláštera sv. Prokopa na

den téhož svatého žito vázali, hrom mezi n udeil a všecko

na poli obilí spálil." R. 1699 vyjel si mlyná kouimský,
jehož jména zpravodaj náš nepoznamenal, spolu s eledínem
do lesa pro diví. Že však byl svátek sv. Prokopa, a mlyná
varovného hlasu domácích neuposlechl, povoz nákladem obtí-

žený nehnul se z místa, dokud majitel jeho všechno díví
s nho nesložil a smlosti své upímn neželel. 2)

Pomíjejíce ostatních nešastných píhod, jak zapsány byly
v kronice kláštera sázavského, pivádíme již jen staroeské pí-
sloví : „Kdo kopá sv. Prokopa, snadno se klatby dokopá."

O zvelebení úcty svatoprokopské mezi rolnictvem pii-
ují se za naši doby duchovni správcové v širém okolí býva-
lého kláštera. Lid eský lne posud upímn ke dvma místm
ze života svtcova nejvíce památným: k rodné ddin jeho

Chotouni, kdež jest kostel založení sv. Prokopa, a ke klášteru

sázavskému, k nmuž váže se drahn dojemných zkazek ze

slavné minulosti národa. Když r. 1870 za návodem nkte-

rých muž poádán byl tábor lidu na bojišti lipanském u

Chotoun (dne 29. kvtna), a peníze sbírány, aby za nezízen

^) Fabricius : Požekaaná památka ;
str. 242.

2} Tamže; str. 243 nn.
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byl pomník vdci táborského vojska Prokopa Holému, vzobo-

pili se upímní vící k oslav sv. Prokopa v Obotouni
v nedli dne 11. ervence t. r. Valné prvody zbožnébo lidu

z Ceskébo Brodu, Dobicbova, Ublískýcb Janovic, Kolína,

Kouimi, Horních Krt, Kostelní Lhoty, Lstiboe, Lošan, Ma-

lotic, Plaan, Poian, Pistoupimi, Sadské, Sázavy, Skramník,
Stolmíe, Tismic, Yitic, vedeny jsouce svými duchovními pa-

stýi a zástupy poutník z pemnohých jiných osad shromáždily
se v rodném míst sv, Prokopa, aby uctili památku narození

jeho ped 900 lety. Pouti úastnil se metropolitní kanovník,

slovutný Vincenc Bradá jako celebrant, administrátor ze

Lstiboe dp. Vojtch P olan ecký jako kazatel, viká okresu

emokosteleckého vdp. Matj Chodra, viká okresu esko-

brodského vdp. Frant. Janda, jubilár dkan plaanskýVojtch
Kinzl, jubilár dkan tuklatský Jan Kinzl a fará skramnický

dp. Matj Kur, kterýž spolu s knzem Vojt. Polaneckým

byl pvodcem velikolepé slavnosti i). Druhá pout Cech do

Ohotoun dala se k podntu Katolické besedy pražské v nedli

dne 21. srpna r. 1870. Poutníkm pi'ažským, kterých poteno
do 600, postavil se v elo sám arcibiskup Bedich kar-

dinál Schwarzenberg vrátivší se tehdáž z církevního

snmu vatikánského. Provázeli jej metropolitní kanovníci Jan

Bernard a vdp dr. Edvard Tersch. Cestou z eského Brodu
do rodišt sv. Prokopa pidávaly se k prvodu nepoetné davy
vících. Slavnostní kázaní ml kanovník vyšehradský Josef

Ehrenberger, naež Jeho Eminence za písluhy duchovních

hodnostá odbýval služby boží 2). Qd té doby každého roku

dostavují se etní poutníci doChotoun, a úcta ke sv. Prokopu
v okolí tom utšen vzkvétá.

Pro úplnost donášíme, ím honosili se druhdy rolníci cho-

tounští, „když totiž njaká suchota pijde, a dlouho neprší, že

se všichni sbhnou k vyistní studánky svatoprokopské, a

v brzkém ase že tichý déš následuje. Jakož i to pipomínali,
že to místo chotounské nikdá netrplo hladu skrze zásluhy
sv. Prokopa 3).

Znamenitou mrou úastni se v úct sv. Prokopa

1) Blahovst, 1870; str. 328 nn.

2) Blahou st, 1870; str. 377 nn.

3) Fabricius : Požehnaná památka ;
str. 301 n.
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horní ctvo zemi eskoslovauskýcli. Starším patronem hor-

ník býval apoštol sv. Jakub Vtši. K poctivosti jeho založeno

v zemi naší drahn kostel, jež tém všechny pokládati jest

za ukazatele bývalých hor a dol, byt i v jednotlivých mistech

žádné pamti více po hornictvi se neshledávalo. i) Tím také

vysvtliti lze, pro v horních osadách jen málokterých jest

chrám založeni sv. Prokopa. Bylyt osady takové opateny
svatynmi díve, nežli dala se kanonisace opata sázavského.

Za to ve druhém období eského hornictví, jež poíná se ve

13. století a koní r. 1421, budovány již chrámy svatoprokop-
ské. Tak vznikly kostely a kaple v Chyav u Železné, ve

Žáe, ve Stíbrnici a j.

Novjšího pvodu jest kostelík sv. Prokopa na Be-
zových Horách u Píbrami. Podnt ke stavb prvotní

kaple dal r. 1719 tamní hormistr Jií Tomáš Pusch, a nejvt-
ším penízem pispl tenkráte konšel Pavel Káš. R. 1733 byla

kaple posvcena od Augustina Gí-rossa, dkana píbram-
ského, k jehož farní osad Bezové Hory náležely. Když rozmr

svatyn nestail vzrstajícímu potu vících, zavedl editel

píbramských dol, guberniální rada Alois Majer, penžitou

sbírku, aby kaple sv. Prokopa -ve slušný kostel mohla býti

rozšíena. 'R. 1836 položeny jsou základy ku pístavb; avšak

po odchodu eeného rady z Píbrami utuhl zbožný duch

hornictva, a pro nedostatek nákladu upuštno od další stavby.'

Pozdji teprve rozšíili kapli devným, dosti neúhledným
síncem. E,, 1879 dala mstská rada na Bezových Horách pe-
stavti a zvtšiti kapli sv. Pr- 'kopa nákladem obecním. Zárove
také zakládán hbitov a stavna farní budova pro expositního

kaplana, ježto došlo svolení úad ke zízení duchovni správy

pro horní osadu. ítající tenkráte 3710 duší. Dne 29. íjna t. r.

byl nov zbudovaný kostelík sv. Prokopa posvcen od vdp.

metropolitního kanovníka dra. Edvarda Tersche. Když pak
r. 1889 dostaven jest farní chrám sv. Vojtcha ve stedu Be-
zových Hor, podídili k nmu kapli sv. Prokopa za mstem
jako kostel filiální. V nm konají se služby boží jen obas,

zejména v den 4. ervence a po celý oktáv poutní slavnosti.

Patrocinium sv. Prokopa na Bezových Horách jest

svátkem takoka zasvceným. Téhož dne odpoívá se ode vší

^) Jireek: Spisy rozpravné; I. str. 284.

Dr. Krásí: Sv. Prokop.
26
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práce služebné
;

i pi horním závod umlká všední rucb. a hluk,

ježto všichni horníci bez výjimky slavnosti se úastni.
I v sousedních obcích oslavuje se památka sv. Prokopa. Hned
ve svatveer mocného patrona horník koná místní duchoven-

stvo pobožnost nešporní, domácímu i okolnímu lidu velmi

milou, k níž dostavují se zástupy vících. Po požehnání pi-

pouštn bývá lid k líbání ostatk sv. Prokopa, pi emž všichni

prozpvují horliv píse k témuž svtci („Svatý Prokope, zá-

stupce eské zem," atd.). Dne 4. ervence bývá 5—6 mší

svatých obtováno u oltáe sv. Prokopa. O deváté hodin
ranní vychází slavnostní prvod z Píbrami na Bezové Hory.
Y ele jeho spatuje se duchovenstvo píbramského dkanství,
veškeí c. k. horní úedníci s p. dvorním radou a editelem

horního závodu, pedstavení všech ostatních státních úad
v Píbrami, potom veškeré hornictvo ve stejnokroji (až 6000

muž) se svou hudební kapelou a veliké množství jiného zbož-

ného lidu z Píbrami a okolí. Prvod dochází na Bezové Hory
o 10. hodin a za hluného vyzvánní a stelby z hmoždí
uvítán bývá na námstí u kostela sv. Vojtcha místním duchov-

ním správcem i nkterými knžími z okolí, kteí se již díve

na Bezové Hory byli dostavili. Když pak prvod dospje ke

chrámu sv. Prokopa, konají se tam služby boží: kázaní a zpí-

vaná mše svatá. Nepehledné davy lidu vyplují rozsáhlé pro-

stranství ped kostelem. O šesté hodin veer bývá opt po-
žehnání. V oktáv sv. Prokopa pichází k odpolední pobožnosti

nejen domácí lid, ale i mnoho ctitel svtcových z msta
Píbrami, i)

Naskýtá se nám píležitost povdti také o jiných místech,

v jaké úct jest den a památka sv. Prokopa u horník.

Od poátku nového dolování ve Stíbe svtili hor-

níci tamjší svátek svého patrona dne 4, ervence. Stejno-

krojem piodni a hudbou provázeni jsouce, ubírali se do chrámu

Yšech svatých, aby pítomni byli slavným službám božím, pi
nichž dkovali Bohu za prokázaná dobrodiní a prosili ho o

^) Po sv. Prokopu jmenována jest jedna z vtších šacht v Bezových
Horách, založená r. 1832 a dosahující (pi konci r. 1894) hloubky 966 m.

Šachta sv. Prokopa tvoí se šachtou sv. Anny jeden dolní okres o tech re"

vírech. V okresu tom zamstnáno jest 1200 horník a mladších dlník. E.

1894 vyvezlo se 41,500.000 kg. rudy a jalovin. Za zprávy o Bezových Eorách

dkujeme dp. farái Ant. Madrovi.
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další mocnou ocliraiiu pi nebezpené práci v dolecH. iž.. 1894

naídil editel horního závodu, aby všichni v den sv. Prokopa
místo do kostela dostavili se do práce; avšak horníci rozkazu

toho neuposlechli. Nemohouce hromadn, sešli se soukrom do

chrámu Pán vykonat svojí milé obvyklé pobožnosti. Co bylo

j)íinou onoho naízení editelova, jest neznámo. Nutnosí

práce to zajisté nebyla, ježto v dolech stíbrských pracuje se

jen proto,, aby lid byl zamstnán; nebo stíbra již v dolech

není, a dobývání olova se nevyplácí. Zakazovati horníkm
v nynjších smutných dobách, aby neúastnili se slavnosti

svatého patrona jejich, jest zajisté s povážením.
V Moravské Ostrav koná se každoron slavnost

svatoprokopská s velikou okázalostí. Kolem msta jest mnoho

uhelných dol, v nichž zvlášt v novjší dob optovn veliké

neštstí se udalo, kterému padlo za obt veliké množství život

lidských Z té píiny utíkají se zbožní horníci ku svému pa-
tronu sv. Prokopu za ochranu. V den sv. vyznavae Pán
ustávají od práce, velikolepým prvodem, jehož se na p. r. 1894

úastnilo 3800 horník, ubírají se do kostela v Ostrav
a jsou pítomni slavnostnímu kázaní a zpívané mši svaté, po
které vycházejíce z kostela, defilují ped pítomnými hodno-

stái. Odpoledne koncertuje horní kapela na stelnici. Mimo
to bývají koncerty v obcích okolních

;
zkrátka slaví se hornická

národní slavnost. Podobn i v Jáchymov, na Kladn, ve

Staré Huti, ve Slaném a j. uctíván bývá zástupce hornictva

eského sv. Prokop.

Nejmladší kaplí téhož svtce jest svatyn v Nui cích

ve farnosti tachlovické, kterou tamní duchovní správce a spolu
viká okresu berounského vdp. Frant. Pevrátil požehnal dne

8. ervence r. 1894. Krajina u jmenovaných osad slyne od

nedávná bohatým ložiskem železné rudy. V Nuicích pebývá
mnoho haví, kteí dle starého zpsobu a obyeje vyvolili si

sv. Prokopa za patrona. Slušná kaple jejich zbudována byla
hlavn piinním starosty nuického p. V. Kozáka. Po vy-
svcení kaple sloužena byla slavná mše svatá, pi které sbor

uitelský pednášel vhodné zpvy. Po službách božích proslovil

eený starosta k obecenstvu hojn se shromáždivšímu vlaste-

neckou e, ve které líil sv. Prokopa jako velikého pítele

lidu eského, jenž svou lásku k Bohu a vlasti neosvdoval

toliko slovy, ale pedevším skutky. Ée jeho zpsobila v obe-
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censtvu dojem veliký a úchvatnvj Po té podkoval starosta

všem, kdož o zbudování kaple' se zasazovali a pítomností svou

ke zvýšení lesku slavnosti pispli ;
naež defilovaly etn shro-

máždné spolky ped svtitelem a pítomnými hodnostái. Jáka
v kapli nuické na obraze sv. Prokop drží nepítele lidstva

spoutaného a neškodným jej iní, kéž také eští horníci seznavše

své nepátele, jich se varují, je na uzd drží a sob i vlasti

eské neškodnými iní !

Hlava šestá.

Literatura svatoprokopská.

Poátek dosti hojné literatury o sv. Prokopu uinil

nejmenovaný mnich kláštera sázavského ve druhé polo-
vici 12. století. Dílo své, tak zvané letopisy sázavské, do-

konal teprve po r. 1162, jakož z toho vidno, že zmínku in
o zajetí knžice Sobslava r. 1161, dokládá, kterak zajatec
drahn asu strávil ve vazb. Možné jest tedy, že psal teprve

po vybavení knžice Sobslava ze žaláe, jež stalo se r. 1173.

Pi tom byl již vrstevníkem knížete Sobslava I. (r. 1125— 1140)
od poátku vlády jeho. Vypsav založení kláštera sázavského,,

nazývá Prokopa svatým otcem, slynoucím'-, darem proroctví
a zaznamenává toliko jeden zázrak z posmrtného psobení
svtcova, to jest potepání opata Nmce na "Sázav. Ve vypra-
vování sporu slovanské liturgie s latinskou a osudech kláštera

sázavského jeví vzácnou nestrannos. Že po Kosmovi dále psal

letopisy své vlasti, nazýván bývá pokraovatelem Kosmovým. ^}

Tiskem vydán jest spis jeho nejprve r. 1730 od Jana B. Men-
ckena ve sborníku „Scriptores rerum germanicarum, praecipue
saxonicarum"

;
III. str. 1771 nn.

Z poátku 13. století, když konány byly pípravy ke
kanonisaci blahoslaveného opata, chopil se péra jiný nejme-
novaný mnich kláštera sázavského, aby veejnosti podal

^) Staré rukopisy zachovaly se dva: drážanský a vídenský, onen ze

12.. tento ze 13. století.
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životopis a zázrané iny Prokopovy. Za tou píinou sálil

pedevším k letopism sázavským, oddlil poátek jejich, kdež

jedná se o život svtcov a opatováni nástupce jelio Víta,

od zpráv dalších, a pidav k tomu zázrané události z kláštera

sv. Prokopa až do r. 1204, rozšíil vypravování poki-aovatele
Kosmova zpsobem legendárním.

Po vykonaném svatoeeni, nkdy ve druhé polovici 13.

století, ujal se životopisu sv. Prokopa tetí autor, který

pijav práci svého pedchdce, dodal k ní zprávu o kanonisaci

a dalších zázraných skutcích, jež prodlením asu vzrstaly
v obšírnou adu. Tetí tuto eený životopis zachoval se nám
v rukopisech, však po rzných redakcích, hned ve zpracováni

strunjším hned širším, i) Jak nehrub dbáno pi tom histo-

rické pravdy, o tom svdí prolog k životopisu širšímu, kterým
obrací se spisovatel (ze 13. století) k biskupu Sebíovi (r. 1030—
1067) a vnuje mu dílo své, za to prose, aby biskup spis pe-
hlédl, chyby jeho opravil a dovolil pedítati ^ej v kláštee sázav-

ském. Hned za tím místo má prolog k obecenstvu, v nmž autor dí,

že z ei slovanské peložil životopis na jazyk latinský. Prvnjší

prolog jest zajisté podvržený ; spisovatel chtl dodati legend
vydáváním jí za souvkou vtší vážnosti. Než picházejí v ni

takové anachronismy, jichž souvký spisovatel nijakž nemohl

napsati, u p. že svatý Prokop nabyl z mládí vzdlání pi
škole kapitoly vyšehradské, kdežto kapitola sama teprve po
smrti sv. Prokopa byla zízena. A tak má se to i s prologem
k obecenstvu. Na jazyk eský vyložen byl teprve latinský
sirsi životopis. 2)

Skladatel veršované legendy eské o sv. Prokopu žil

ve druhé polovici 13. století a byl dobe povdom píbh

^) Strunjší znní vykazuje rukopis z kláštera sv. Tomáše ve Starém

Brn a rukopis z fary tebovské, širší znní shledává se ve dvou rukopisecli

universitní knihovny v Praze.

2) V latinské legend iní se zmínka o tom, že kardinál Gruido

pítomen byv slavné kanonisaci sv. Prokopa na Sázav r. 1204, sepsal zá-

zraky, jež udaly se pi zdvíhání tla svtcova. „Predictus autem Guido

cardinalis visis his miraculis et eis conscriptis monasterium in plenium exal-

tavit." Podrobnjším rozborem okolností, za jakých došlo k eené kanonisaci,

ukázali jsme již svrchu (na str. 214), že kardinál Guido sotva asi úastnil se

sázavských slavností r. 1204, ježto meškal v echách nedlouho ped tím v po-
slání diplomatickém. Proto také nepijímáme za pravé, aby zabýval se spiso-

váním zázrak svatoprokopských.
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i obyej kláštera sázavského, o nickž na mnoze se zmiuje.
Život a zázraky sv. Prokopa ]íi velmi obšírn, nazývaje jej
ddicem slovanským. Y básni o 1106 verších popsána jest také

krajina vkol kláštera
;

i dá se z toho souditi, že nkterý
benediktin sázavský položiv na základ latinský životopis

svtcv, tlumoil voln obsah jeho eskými rýmy. Legenda,

vypravuje píhody kláštera za doby slovanských mnich veršem

tystopým trochaickým, ale velmi nedokonalým. Rýmovanému
skládání nedostává se básnického vzletu. Zachovala se pak
legenda v tak zvaném rukopise hradeckém, nyní v knihovn
knížat z Lobkovic v Praze chovaném, z poátku 14. století

zhotoveném, a to ve zpsobe dosti porouchané, neb asto jsou
slova i celé verše vynechány. Vytištna byla nejdíve r. 1817"

v Hankových „Starobylých skládáních"; str. 1 nn.

Nkdy ve 14. století spisována byla Kronika sv. Pro-

kopa, i) Vedle zpráv, jež z ní vyal a ve svém letopise uložil

kanovník pražský Beneš z Veitmile (f r. 1375), byla eená
Kronika pokraováním latinského životopisu svtcova ze 13.

století. Máme tudíž za to, že pvodcem Kroniky byl opt n-
který mnich kláštera sázavského. Spis sám ke ztrát pišel za

válek husitských.
V novém vku psal o sv. Prokopu Ondej Lang, opat

benediktinského kláštera, na Vrchu sv. Michala v Bamberce

(r. 1483—1502). Dílo jeho „De sanctis ordinis s. Benedicti"

zstává posud rukopisem, a jen nepatrné výatky uveejnny
z nho od novjších biograf ze ádu sv. Benedikta.

Vrstevník Langv Jan z Trittenheimu, opat bene-

diktinského kláštera ve Sponheimu (r. 1483—1505), vydal
v Mohui na sklonku 15. století spis „De viris illustribus ordinis

sancti Benedicti libri quatuor," ve kterém struným životopisem

vzpomíná také sv. Prokopa. Jan Tritheminus zemel, jsa opatem
u sv. Jakuba ve Wrzburku, r. 1516.

V Cechách jal se pérem kísiti úctu ke sv. Prokopu M.
Mikuláš Salius z tovaryšstva Ježíšova, ^) rodem Pražan^

1) Kronika Beneše z Veitmile k r. 1316 : „In cronica sancti Procopii

scribitur." K r. 1318: „Hoc dicit cronica sancti Procopii." Prameny d. . IV.

str. 473 n.

2) Ped Mikulášem Saliem psal v echách o sv. Prokopu, však jen

mimochodem, Václav Hájek z Liboan v „Kronice eské," vydané r. 1541 ;

na Morav Jan Dubravius, biskup olomoucký, v díle svém „Historia regni
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posléze professor pi kolleji v Krumlov (f r. 1596). Podle la-

tinské legendy ze 13. století sestavil životopis sv. Prokopa,
jejž potom Vavinec Snrius (f r. 1578) a pokraovatel jeho
Jakub Mosander vložili do sborníku „Vitae sanctorum" (vy
v Kolín nad Rýnem roku 1570—1581). Mosander byl lenem
kartusiánskélio kláštera v Kolín n./E,., odkudž vypravili jej

pedstavení na Moravu, aby ídil dm téhož ádu u Olomouce

eený „Josafatské údolí." Tam zemel r. 1589. Po nm tuším

zbyl v kláštee kolínském rukopis latinské legendy o sv. Pro-

kopu ze 13. století (vitae compendium in codice Cartusiae co-

loniensis).

Dalším spisovatelem o život a zásluhách sv. Prokopa byl

probošt kostela pražského Jií Perthold Pontanus z Brei-

tenberka (f r. 1616). Léta nám nepovdomého vydal kázání,

jež byl konal na oslavu téhož svatého, trvám po pinesení
ostatk jeho do chrámu Yšech svatých na hrad pražském
r. 1588. I ve vtším díle Pontanove „ Bohemia pia" (vyd. r. 1608)

shledávají se zprávy o psobení sv. Prokopa.
Se sborníkem Suriovým, nedávno eeným, seznámil Cechy

P. Albert Ohanovský z tovaryšstva Ježíšova (f roku 1645),

vydav v Praze r. 1625: „Yavince Suria Vitae sanctorum,
to jest životové, skutkové a muednictvi též i zázraky svatých
a svtic na každý den celého roku rozvržené." Jiný spis Cha-

novského „Vestigia Bohemiae piae", kdež také dochází e ke

sv. Prokopu, vydán jest teprve r. 1659 od P. Jana Tannera S. J.

V dálné cizin psal o svtci sázavském Mikuláš Hugo
Ménard, uený benediktin z kongregace sv. Maura ve Francii

(t r. 1644). Dílo jeho vydané v Paíži r. 1629 nadepsáno jest :

„Martyrologium sanctorum ordinis s. Benedicti, duobus ob-

servationum libris illustratum, in quibus continentur multorum

sanctorum vitae nunquam hactenus editae et praeclara alia

antiqitatis monumenta."

O eholi sv. Prokopa v kláštee sázavském lívahu uinil

Benedikt Jakub van Haeften, probošt benediktinského

kláštera v Afflighemu v Nizozemí (f r. 1648), ve spise „S.Be-
nedictus illustratus, sivé disquisitionum monasticarum libri XII,.

Bohemiae de rébus memoratu dignis in illa gestis," vydaném r. 1552. O klá-

štee sázavském psal také Bartolomj Paprocký v „DiadochUj" vydaném.
r. 1602.
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quibus s. P. Benedicti regula et religiosorum rituum antiqui-
tates varie dilucidantur." Objemná kniha Haeftenova vydána
jest v Antverpách, r. 1644.

Zivotopiscem sv. Prokopa zváti jest také G-abriele Bu-
e lina, pevora benediktinského kláštera u sv. Jana ve Feld-

kirchu (f r. 1681). Ve spise „Menologinm benedictinum,"

vydaném ve Feldkirchn roku 1655, pivádí nkteré události

z mladšího vku svtcova, jichž v domácích pramenech našich

nemohli jsme se dohledati.

Akta a letopisy celého ádu benediktinského ve stedním
vku shromažoval Jan Lukáš Achery, len kongregace
sv. Maura ve Francii (f roku 1685). Žák jeho, slovutný bene-

diktin Jan Mabillon z téže kongregace (f r. 1707), pokra-
oval v poatém díle a vydal „Acta sanctorum ordinis

s. Benedicti in saeculorum classes distributa" (v Paíži roku

1668— 1701, devt svazk), spis znamenitý, v nmž uveejnno
dvé latinských životopis sv. Prokopa, zejména Mosandrovo

„Yitae compendium."

Zatím píleno v Cechách o úctu sv. Prokopa jednak mo-

nografiemi jednak i širšími spisy obsahu historického. Nejme-
novaný autor sestavil r. 1618 „Život sv. Prokopa, ddice
a patrona eského" (rukopis veejné bibliothéky sign. XYII. A.

26, folio oblongo). P. Fridrich Bridl z tovaryšstva Ježíšova

(t r. 1680) složil spis „Scintilla gloriae s. Procopii" (vyd.
v Praze roku 1662), kterýž potom v eském peklade „Jiskra

slávy svatoprokopské, z rozliných autorv sebraná" vy-
dán jest v Litomyšli r. 1689. Další vydání téhož díla po-
ízeno v Praze u Y. J. Koniáše r. 1699.^) P. Jií Plachý
(Ferus) z tovaryšstva Ježíšova (f r. 1659) vydal „Životy svatých

patron eských", k nimž pidány jsou obrázky, zhotovené od

Karla Skety. Y díle P. Jiího Orugeria S. J. „Sacri pul-

veres inclyti regni Bohemiae" (vyd. v Litomyšli r. 1668 nn.)

iní se širší zmínka o sv. Prokopu pi dnech 25. bezna a 4.

^) Jungmann v Historii literatury eské, na str. 319 pivádí spis P
Jindiclia Laba z ádu františkánského (f r. 1693): „Jiskra slávy

svatoprokopské v veliké- pustin zícenin kláštera sázavského pes dv st
let skrytá; nejprv v 1. 1662, pak 1689 v eské ei na jevo se vyskytla. Nyní

pak v Praze u V. J. Koniáše in 8^ 1699." Podle toho zdá se, že eský peklad

spisu Bridlova zhotovil P. Jindich Labe.
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ervence. Také P. Boliuslav Balbin ve spisecli „Epitome
liistorica remm bohemicaruin" (vyd. v Praze r. 1677) a „Mis-
cellanea Mstorica regni Bohemiae" (vyd. v Praze r. 1679 nn.)

pivedl nkteré zprávy o kláštee sv. Prokopa na Sázav.

Matj Benedikt Bolelucký ve své „Rosa bohemica, sivé

Yita sancti "Woytiechi" (vyd. v Praze r. 1668) úastní se jen

nepatrnou mrou v literatue svatoprokopské.

Když slovutný hagiograf P. Jan Bolland S. J. shledával

látku k monumentálnimu dílu „Acta sanctorum", pátrali spo-

lubrati jeho v arcbivech vtších mest a klášter po staro-

bylých pramenech djepisných. M. Jan Scholtz opsal v Praze

z knihy „Sermones de sanctis" obšírný latinský životopis sv.

Prokopa ze 13. století. P. Jan Ktitel van Hollandt, zpo-
vdník arciknížete Leopolda, místodržitele v Belgii, pepsal
v Praze strunjší latinský život sv. Prokopa ze J3. století

a odevzal pepis i) M. Scholtzovi, jenž obé zaslal do musea

bollandist v Antverpách r. 1642. Mimo to mli bollaudisté

opis struného životopisu svtcova z kodexu opatství blau-

beurenského ve Virtembersku, jejž s textem originálu („Passi-

onale sanctorum") srovnal r. 1648 P. Jan Gramans. K tomu

opatili si opis biografie svtcovy z kláštera nejsv. Spasitele

v Utrechtu. Z tištných životopis sv. Prokopa mohli užiti

Mosandrova „Yitae compendium". Pokraovatel Bollandv
P. Jan Pien z tovaryšstva Ježíšova (f r. 1749) vydávaje druhý

ervencový svazek „Acta sanctorum," rozhodl se pro uve-

ejnní toliko „prvního pražského rukopisu" jakožto nejširší

biografie o sv. Prokopu. 2) První ástku její s obma prology

(až po zprávu o kanonisaci r. 1204) pokládal za dílo 11. sto-

letí. Ukázali jsme již svrchu, že
.
mínní takové chybuje se

8 pravdou.
Mnich benediktinského kláštera v Salzburku P. Fran-

tišek Mezger (f r. 1701) peložil z latinského jazyka sbírku

životopis svatých z ádu sv. Benedikta a vydal práci svou

pod názvem: „Heiliges Benedikti ner-Jahr" (v Mni-

chov r. 1690, dva svazky). Ve spise tom potkáváme se s dosti

zdailým životopisem sv. Prokopa.

^) Tento druliý „rukopis pražský" snášel se trvám s nynjším manu-

skriptem cis. veejné bibliothéky v Praze, sign. X. B. 12.

2) Srvn. v Dodatku str. 484—504.
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V 18. století množily se v Cecliách spisy na oslavu sv.

Prokopa a zvelebení pobožnosti v kláštee sázavském. Knz
Augustin Václav Soukup i) vydal v Praze r. 1713 „Virtus

magnetica, aneb moc a ctnost magnetová mocnébo zem
eské divotvorce sv. Prokopa, nkdy mezi horami sázavskými

ukrytá" (12 list in 4*^ tištnýcli v kolleji tovaryšstva Je-

žíšova). O šest let pozdji vydal týž spisovatel „Lil lium con-

vallium, anebo vonná konvalinka nkdy 1. P. 1000 mezi polma

chotounskýma vzešlá, totiž mocný u Boha orodovnik . . . sv.

Prokop" (v Praze r. 1719, u Volfganga Wickharta).
Clen kláštera sázavského P. Ildefons Yotava sestavil

zpvník „Slavíek s vatopr ok op ský, neb pkné, nábožné,

jak v nov složené tak odjinud s pilností shledané písn o sv.

Prokopu" (vyd. r. 1720 ve Starém mst pražském u Karla

!Fr. B,osenmllera v 8^ podlouhlém). Mladší soudruh Votavv
P. Prokop Dietrich vydal kázání o sv. ostatcích v Kouimi

chovaných ^SWatéDCkykoVlMské poCtné" (v Praze r. 1716).

Benediktin bevnovský P. Bonifatius Fric, jenž po
složení opata Yáclava Košína byl administrátorem sázavského

kláštera, vydal spisek: „Pobožnost vroucná k velikému

svta divotvorci sv. Prokopu" (v Kutné Hoe r. 1730, in 8^).

Jsou to struné hodinky eské, litanie, zpvy a modlitby ke

svtci chotounskému. Ke tetímu vydání, jež vyšlo v Praze

r. 17G4, pipojen „krátký výtah života sv. Prokopa" a krom
jiných dalších písní „srdený hlas na est sv. Prokopa, na-

psaný od jeho milého vlastence eského Františka Yaváka
z Milic". Nov vydána jest „Yroucná pobožnost" se všemi

dodatky v Kolín r. 1888 nákladem tiskárny J. Páka. Jiný

spis P. Frice má nadpis: „Památka požehnaná sv. Pro-

kopa, opata kláštera sázavského, obzvláštního patrona království

eského, ku potšení duchovnímu . . . sepsaná a roku 1753 na

svtlo vydaná."
P. Antonín Koniáš z tovaryšstva Ježíšova vydal roku

1756 „Postillu", ve které jsou nkteré nové zprávy o sv. Pro-

kopu. Z 18. století pochází také rukopis universitní knihovny

pražské 2) „Hodinky a nkteré pobožné modlitby k nejsvtjší

1) R. 1746 byl faráem v Choceradecli a dobrodincem pohoelého klá-

štera na Sázav, Srvn. svrchu str. 299.

2) Sign. XVII. G. 2.
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Rodice boží Pann Marii, ocliranitelkyni našeho království, . . .

v obrazu staroboleslavském
; pak hodinky k sv. Josefa, k Cy-

rillu a Metlmdovi, k sv. Václavu, Yítu, Yojtcliu, Sigmundu,

Prokopu, Ivanu, Norbertu, Ludmile, pann Anežce: vbec
k svatým patronm eským."

Dležité místo v literatue svatoprokopskó má spis P.

Hugona Fabricia „Požebnaná památka velikébo svta
divotvorce sv. Prokopa, opata kláštera sázavského" (vyd.

v Praze u vdovy Jobanky Prusové r. 1764). Fabricius narodil

se v Lounech r. 1713. "Vstoupiv do kláštera sv, Prokopa, pi-

puštn byl ve 24 letech vku svého ke slavným slibm a do-

sáhl svcení na knžství r. 1 738. Ve válce o ddictví rakouské,

když Bavoi a Prusové hubili vlast naši, meškal po tyi léta

mimo klášter; i užil pobytu svého v zemích alpských k histo-

rickým studiím, sbíraje a srovnávaje literární zprávy o život

a psobení sv. Prokopa. Za doby pokojnjší navrátil se na Sá-

zavu. Neupustiv více od záliby v djinách, shledával pamti
o kláštee, jehož byl lenem, a piln poznamenával sob i nej-

menší podrobnosti, na nž uhodil ve spisech starších nebo

v listinných památkách eských archiv. Tak povedlo se mu
shromážditi látku k obšírnjší biografii sv. Prokopa a djinám
kláštera sázavského. Když mladší soudruh jeho P. Leander

Kramá zvolen byl r. 1763 opatem, odhodlal se Fabricius vy-
dati dílo své tiskem.

Co se tkne pramen, ml Fabricius ped rukama ti ru-

kopisné životopisy sv. Prokopa: sedlecký, teboský
a sázavský. O prvním z nich praví, že hjl zhotoven nkdy
r. 1300; a my dodáváme, že zavíral v sob latinskou legendu
ze 13. století. Fabricius uvádí rukopis ve spojení s bratrem

Erasmem Sneidenlupem, professem kláštera sedleckého, ^) ale

ten žil a psal tuším ve druhé polovici 17. století. Rukopis

^) Fabricius : Požebnaná památka ;
str. 116 : „Frater Erasnms Sneiden.

lup, kláštera sedleckébo profess, in mauuscriptis circa aunum 1300 conscriptis

svdí, že množství vrnýcb duší pospícbalo k Prokopovi." Srvn. Latinský

životopis, v Dodatku, str. 488: „Properabat equidem ad eum multitudo íide-

lium" atd. Fabricius; 1. c. str. 149: „A jak máme (ex MS. cui titulus : Preces

et officia de diver. fratris Erasmi Sueidenlux) ze starého rukopisu v knibárn
sedleckébo kláštera schránnébo, kdežto se ukazuje, že sv. Prokop byl pravým
apoštolem eským z následujících rým: Salv, Kepbas Bobemorum." Jíimo

to dokládá se Fabricius (1. c. str. 229) legendou bratra Erasma sedleckého,
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teboský obsahoval krom latinské legendy ze 13. století

i zprávy mnobem mladšího pvodu, ku p. o pobytu Proko-

pov v kláštee bevnovském. Podobného zrna byl rukopis

sázavský. Vydatnou pomcku poskytoval Fabriciovi spis nám

jinak nepovdomý ,;Zbroinice sv. Prokopa". Z domácích

spisovatel pijal zprávy od Balbína, Beckovského (Poselkyn

starých píbh eských), Boleluckéhó, Bridla, Crugeria, Du-

bravia, Hájka, Chanovského, Koniáše, Paprockého, Pšiny
(Phosphorus septicornis), Poutána, Pulkavy (Chronicon), Salia,

Veleslavína (Kalendá historický). Mimo to vážil z knih a sbor-

ník, jež vydali spisovatelé cizí, jako Lukáš Achery, Jakub

Bouillart (Martyrologium Usuardi), Bucelin, Cessander, Ferre-

rius (Catalogus generalis sanctorum), Olaude Fleury (Historia

ecclesiastica), Gononus (Vitae patrm occidentalium), G-revenus,

Benedikt van Haeften, Charle (Menologium benedictinum),

Prosper Vavinec Lambertini (De serverm Dei beatificatione),

Bafael Laminez (Paradisus concionatorius), Mabillon, Ménard,
Aubert Miraeus (De státu religionis christianae per totum

orbem), Mohadrus, Mosander, Ondej bamberský, Pien, Jiljí

Eambeck (Vitae sanctorum ordinis s. Benedicti; Excidium mo-

nasteriorum ordinis s. Benedicti), Karel Stengel (Aquila bene-

dictina), Surius, Trithemius, Arnold Wion (Martyrologium be-

nedictinum). Však nejeden z autor a spis tuto eených
uveden jest bez poteby a jen jaksi na odiv píle a setlosti

Fabriciovy.
Knihou „Požehnaná památka" mla šíena býti úcta ke

sv. Prokopu mezi lidem eským. Proto pihlédáno více k po-
božnostem nežli k djinám kláštera sázavského. Nicmén po-
znamenal Fabricius nejednu okolnost historicky dležitou a nám
vítanou. Nedostatek kritinosti znamenati u nho v téže míe
jako u jiných spisovatel oné doby. V pítomném spise na-

skytla se nám píležitost uvésti nkolik zpráv z knihy jeho
do slova, tak že z nich snadno mže posouzen býti ráz vy-

pravování. Fabricius dožil se zániku kláštera sv. Prokopa, jsa

an vypravuje, jak vysvobozen byl kající zloinec, když již na ebík (šibenice)

vstupoval. „Pochytila jej neviditelná ruka a z rukou katan vytrhla a odnesla

tak rychle pry, že jej žádný dohoniti nemohl, až k ece Sázav, kdežto jej

ten svatý vdce (Prokop) opustil. Kterážto z rukou katan vyvázuoucí zrovna

k sv. Prokopu do kláštera pospíšil, do kteréhož pijdouce v nm Bohu všemo-

houcímu pokorn sloužil a velmi písný život až do smrti vedl."
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tenkráte v 72 letech. Nucený odcliod z miléiio útulku psobil
zhoubn na mysl jeho ;

i hledal ošetení v kláštee Milosrdných
brati v Praze, kdež zemel nkdy r. 1790.

Nejmenovaný spisovatel sestavil „Devítník svatopro-
kopský, to jest devítidenní neb nedlní pobožnost k uctni
sv. Prokopa" (vyd. v Praze r. 1 766 u Fických a Hladkovských
ddic, in 8^). O ti léta pozdji vydal P. František Be-
nedikt Khun z ádu cyriackého, duchovni správce v Bubnech
u Prahy, eské primini kázáni o sv. Prokopu „Knz, oko
církve."

O zrušení kláštera r, 1785 zstavil nám dosti pod-
robnou rukopisnou zprávu benediktin sázavský P. Benedikt

Chvalkovský (35 stran malé osmerky i).

Prvním kritickým spisem o kláštee jest dílo archaeologa
Karla Josefa Bienera rytíe z Bienenberga „S a-

zawa oder St, Prokop" (vyd. v Praze r. 1796 u Schon-

felda). Vypravovali jsme již svrchu, jaké úastenství ml rytí
Biener pi zrušení kláštera a zizování duchovní správy u sv

Prokopa na Sázav. ^) Tenkráte dostal se mu do rukou archiv

klášterní, o nmž pohíchu neumíme povdti, zdali posud jest

zachován.^) Eytí Biener shledal v nm látku k djinám klá-

štera sv. Prokopa od válek husitských až do sklonku 18. sto-

letí. Nejstarší listina archivu byla smlouva pán Sezemy a

Boka brati z Kunštatu s Vánkem, mlynáem s Podrataj, ze

dne 17. ervence roku 1427. Zvlášt pak vydatnou pomckou
místních djin ukázala se sbírka listin o sporu opat sázavských
s visitátory benediktinského ádu v echách. Biener jmenuje
sbírku tu „Acta processus et litis." Zhotoviv na základ mi-

moklášterních pramen struný životopis sv. Prokopa i osudy
eholního ústavu jeho až do náboženských pevrat v zemi,

spojil obé v jedno a pipravil k tisku. *) Práce jeho není bez

1) Viz svrclm str. 302, 308.

2) Srvn. svrcliu str. 302 nn., 315.

3) V kláštee sázavském chována bývala „biblí Hodjovská," nyní v cis.

veejné bibliotbéce v Praze (na pergamene, fol.). Jungmann: Historie litera-

tury eské
; str. 92.

*) Bienerovi pipisuje životopisec jeho Antonín Eybika dva spisy

o kláštee sázavském : 1. Sázava oder St. Prokop ;
2. Biografie des heil. Abtes

Prokop nebst der GescMcbte seines Klosters. Památky archaeolog. m. str.

211. Y tom jest zajisté na omylu, maje dva názvy téhož spisu za dvé rz-

ných knih.
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chyb; zejména v letopotech, kterými vymována doba je-

dnotlivých opat, znamenati jest nedvodnou libovli.

Rytí Biener zastávaje úad krajského hejtmana v Kou-

imsku, pebýval v Praze. R. 1786 koupil si statek Hrádek
u msta Jílového, kde tamjši pustou tvrz dal rozboiti a vy-
stavl zámeek nový „Hrádek velní". Byv téhož asu vyslán
ídit dražbu klášterních vcí na Sázav, koupil sám nkteré

starožitniny, jako obraz sv. Prokopa, starou bronzovou mon-
stranci gothického tvaru, starou gothickou kaditelnici s lokou
a nkteré jiné památky z kláštera. Vystavv potom na Velním
Hrádku kapli k poctivosti sv. Prokopa, uložil tam .eené sta-

rožitnosti a uinil nadání, aby se tam každého roku v den sv

patrona zemského církevní slavnost odbývala. Tak i za naší

doby slavívá se na Hrádku pi velikém úastenství okolních

vících památka sv. Prokopa v nedli první nebo druhou

v msíci ervenci, i)

Uplynulo 40 let, nežli literatura svatoprokopská novým
plodem byla obohacena. E.. 1836 vydal Emanuel Herbek
„Píse s djepisným dvodem k oslav sv. Prokopa"
(v Praze, 16 stran in 8°). Pilnjší zetel i historických badatel

obrátil k sob spis knze Yáclava Štulce „Život sv. Pro-

kopa, opata sázavského a patrona národu eského" (vyd.
v Praze r. 1859 u Rohlíka a Sieversa). Spis ten vyniká histo-

rickou cenou pesného, hlavn dle sázavských letopis a sta-

roeské legendy o sv. Prokopu vzdlaného životopisu, s nímž

také djiny kláštera sázavského souvisí, any se zde strun

sice, ale dojímav vypravují. ^)

Údové Ddictví sv. Jana Nep. v Praze podleni byli za

rok 1871 spisem, jenž nadepsán jest „Drahé kameny z koruny
svatováclavské" a obsahuje životy svtc, blahoslavenou a do-

mnním svátých národa eskoslovanského" (vyd. v Praze u Karla

Bellmanna). Vedle jiných zdailých biografií podán tu také

životopis sv. Prokopa (na str. 88— 97). Spisovatel knihy

zatajil ze skromnosti své jméno. S dovolením tehdejšího editele

Ddictví Svatojanského vydal knz Voj t ch Po 1an e cký, farní

administrátor ve Lstiboi, životopis ten o sob, pipojiv knmu

1) Památky archaeol. I. str. 208; m. str. 211.

2) Zap, v Památkácli arcliaeolog. IV. 2. str. 144.
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sta o Chotouni: „Život sv. Prokopa a popis Choíoun, ro-

dišt jeho" (v Praze r. 1870 u Karla Bellmanna, 16 í«tr. in 8*^,

s obrázkem). Ped tím již pkné pojednání o kláštee uveejnil

Polanecký v Blahovstu z r. 1865 („Sázava, místo psobení a

úmrti sv. Prokopa").

Obšírnjší djiny sázavského kláštera sepsal a roku 1872

v Památkách archaeologicbých (IX. si. 489 nn.) uložil známý
topograf Antonín Norbert Vlasák, fará na Hrádku u Yla-

šimi. Pi tom zakládal se nejvíce spisem Karla Josefa Bienera

rytíe z Bienenberga („Sazawa oder St. Prokop"), kterémuž

místy jen eská slova propjuje. Nové zprávy piinil k tomu
z desk zemských. Nápis lánku jeho jest „Benediktinský
klášter sv. Prokopa na Sázav."

Y objemném díle vyšehradského kanovníka Beneše Me-
thoda Kuldy „Rok církevní", kdež ke každému dni podáno

jest nkolik životopis svatých, shledává se také struná bio-

grafie sv. Prokopa, opata sázavského a ddice slovanského

(díl rV. z roku 1880, str. 265—270). Spisovatel pivádí jména
Proch a Prokeš, kterými staí Cechové vyjadovali nkdy píjmí

Prokopovo. JRoku 1887 bývalý fará sázavský Josef Šindelá

uveejnil v Blahovstu (ro. XXXYII. str. 246 nn.) adu lánk
o památných vcech a místech na Sázav, nadepsav práci svou

„rty sázavské". Brzy potom vyšla v témž asopise „Topo-
grafie a památnosti kláštera sázavského s historickými

úryvky", rozprava dkladná s udáním pramen, od Josefa

B/žiky, bývalého kooperátora na Sázav (v Blahovstu z r.

1888; str. 371 nn.).

K poctivosti sv. Prokopa skládáno také drahn hymn,
básní a písní kostelních. Již svrchu uvedli jsme dv apo-
strofické básn: „O felix, gaude, Procopi, sancte patro-

ne"i) a „Salv, Kephas Bohemorum",^) onu z latinského

životopisu svtcova, tuto z rukopisu bývalého kláštera sedle-

ckého. Mnich sázavský, jenž nkdy ve 13. století upravoval
latinskou legendu o sv. Prokopu, piinil k ni ješt hymnus:
„Omnis laudem psallat nostra monachorum concio!" ^)

V církevním officiu, kterým v den 4, ervence oslavuje
se památka patrona zemského sv. Prokopa, pichází dvé zdai-

^) Viz svrcliu str. 164.

2) Srvn. svrchu str. 155.

3) Prameny d. c. I. str. 360.
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lýcli hymn : „Quem morm candor" a „Jesu Redemptor,
gandinm".!)

Písn kostelní o sv. Prokopu uvedeny butež abecedním

poadem vedle slov, kterými se poínají: 1. Dnes všichni

k Chotouni pospíchejme ! (dle staré písn upravil knz Vojtch
Polanecký); 2. Má duše, Prokopa vzývej! (vroucné volání na

pomoc sv. Prokopa, roku 1730); 3. Mnoho oslavenc ítá

nebeský Jerusalem (Kancionál z Ddictví svatojanského, r. 1864) ;

4. Modlitba rodiv plesá, že prolomila nebesa (Pobožnost

vroucná, r. 1730); 5 O, Prokope, muži svatý! (mešní píse
od Em. M. Beneše, bývalého uitele v Chotouni, r. 1870);

6. O, Prokope, tob vdn dnes pjem k oslav (Kancionál
z Ddictví svatojanského, r. 1864); 7. Oslavujme horliv

otce, strážce vlasti ! (složil Vojt. Polanecký, r. 1870) ;
8. Pojme

dnes všichni s radostí! (dle staré pí^^n upravil Vojtch Pola-

necký); 9. Prokope, ctný knze (Požehnaná památka, r. 1764);

10. Svatý Prokope, náš milý patrone, vždy píznivý (Po-

božnost vroucná, r. 1764); 11. Svatý Prokope, zástupce eské
zem (tamže); 12. Všichni v pobožnosti a v poníženosti
k svatému Prokopu pospíchejme ! (srdený hlas na est sv. Pro-

kopa sepsaný od Františka Vaváka, r. 1764); 13. Vzhru
bratí, vdné rody! (od knze Václava Štulce, r. 1859); 14.

Zavítej k nám, kvítku milý (Pobožnost vroucná, r. 1764).

Literaturou svatoprokopskou v širším smyslu jmenovati lze

spisy vydávané nákladem „Ddictví sv. Prokopa", o nmž jed-

náme zvlášt v dílu tvrtém. 2)

1) Officia propria in usm cleri provinciae pragenae; III. str. 80, 9á.

2) Starším spolkem sv. Prokopa byla kostelní družina v Tuapech.
(v Táborsku) na panství pana Jana Krištofa Malovee z Malovic, kterýžto pán
sám u papeže Klementa XII. (r. 1730—1740) dotenému bratrstm zjednal

ádné potvrzení a obyejná nadání. Za naší doby kvetou spolky a bratrstva

sv. Prokopa mezi echy ve Spojenýcli státech severoamerických.
Úelem jejich jest vzdlání a vzájemná podpora lenstva. Jsou to zejména :

1. spolek sv. Prokopa v Chicagu, 111. o 122 lenech; 2. spolek sv. Prokopa
v Minnetonce, Mnn. o 7 lenech; 3. spolek sv. Prokopa v CleVeland,
O. o 30 lenech; 4. bratrstvo sv. Prokopa tamže o 60 lenech; 5. spolek sv.

Prokopa v Hopkinsu, Minn. o 7 lenech. Srvn. Houš: Krátké djiny a se-

znam eskokatolických osad ve Spojených státech severoamerických. V St.

Louis Mo. 1890.



Díl tvrtý.

„Ddictví sv. Prokopa.

I. Založení a ustavení Spolku.

v msíci záí r. 1860 konal se v Praze valný sjezd kato-

lických jednot.

V eském odboru tclito jednot navrženo, aby se zídil

spolek k vydávání knih. bobovdnýcli pod názvem „D-
dictví sv. Prokopa." Myšlénka k založení spolku sv. Prokopa

vyvinula se v „asopise katolickóho duchovenstva," jenž obnoven

vycházeti poal r. 1860.

Uritý výraz této myšlénce dán byl ve veejném shromá-

ždní eskoslovanských úd tohoto valného sjezdu katolických

jednot v Praze. Dne 24. záí jmenovaného roku pimlouval se

sídelní kanovník starobylého kolleg. chrámu Pán sv. Petra a

Pavla na Vyšehrad Karel Vinaický o zízení spolku k vydá-
vání spis bohovdných v jazyku eském, doliuje, že zízení

takového spolku knžstvu eskému jest potebné, kterému

posavad ve školách pípravných nebylo lze, aby si osvojilo onu

zpsobilost a snadnost ei ve všech postaveních posvátného
úadování v osadách slovanských, ježto všeliká píprava tém
výhradn do toho asu jen nminou neb latinou se konala.

Ze jest také žádoucí svdomitému knžstvu nmeckému ve

smíšených krajích ylasti naší, má-likdy býti schopno udlovati

pouení a útchu duchovní velikému potu krajan našich,

pracujících v lidnatých a prmyslných -místech v nmecké
ásti vlasti naší. Za píinou toho poukázal eník na ím,
který v ústav „de propaganda fide" stará se, by se misionái

piuili jazykm i divoch, aby jim mohli zvstovati evange-
lium Krista Pána. Mimo to eník podotekl, že by vydání d-

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 27
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lých kymn : „Quem morm candor" a „Jesu Redemptor,
gaudinm".!)

Písn kostelní o sv. Prokopu uvedeny butež abecedním

poadem vedle slov, kterými se poínají: 1. Dnes všichni

k Ckotouni pospíchejme ! (dle staré písn upravil knz Vojtch
Polanecký); 2. Má duše, Prokopa vzývej! (vroucné volání na

pomoc sv. Prokopa, roku 1730); 3. Mnoho oslavenc ítá

nebeský Jerusalem (Kancionál z Ddictví svatojanského, r. 1864) ;

4. Modlitba rodiv plesá, že prolomila nebesa (Pobožnost

vroucná, r. 1730); 5 O, Prokope, muži svatý! (mešní píse
od Em. M. Beneše, bývalého uitele v Chotouni, r. 1870);

6. O, Prokope, tob vdn dnes pjem k oslav (Kancionál
z Ddictví svatojanského, r. 1864); 7. Oslavujme horliv

otce, strážce vlasti ! (složil Vojt. Polanecký, r. 1870) ;
8. Pojme

dnes všichni s radostí! (dle staré pi^n upravil Vojtch Pola-

necký); 9. Prokope, ctný knze (Požehnaná památka, r. 1764);

10. Svatý Prokope, náš milý patrone, vždy píznivý (Po-

božnost vroucná, r. 1764); 11. Svatý Prokope, zástupce eské
zem (tamže); 12. Všichni v pobožnosti a v poníženosti
k svatému Prokopu pospíchejme ! (srdený hlas na est sv. Pro-

kopa sepsaný od Františka Vaváka, r. 1764); 13. Vzhru
bratí, vdné rody! (od knze Václava Štulce, r. 1859); 14.

Zavítej k nám, kvítku milý (Pobožnost vroucná, r. 1764).

Literaturou svatoprokopskou v širším smyslu jmenovati lze

spisy vydávané nákladem „Ddictví sv. Prokopa", o nmž jed-
náme zvláš v dílu tvrtém. 2)

1) Officia propria in usm cleri provinciae pragenae; III. str. 80, 94.

2) Starším spolkem sv. Prokopa byla kostelní družina v Tuapeck
(v Táborsku) na panství pana Jana Krištofa Malovce z Malovic, kterýžto pán
sám u papeže Klementa XII. (r. 1730—1740) dotenému bratrstvu zjednal

ádné potvrzení a obyejná nadání. Za naší doby kvetou spolky a bratrstva

sv. Prokopa mezi Cechy ve Spojených státech severoamerických.
Úelem jejich jest vzdlání a vzájemná podpora lenstva. Jsou to zejména:
1. spolek sv. Prokopa v Chicagu, 111. o 122 lenech; 2. spolek sv. Prokopa
v Minnetonce, Mnn. o 7 lenech; 3. spolek sv. Prokopa v CleYeland,
O. o 30 lenech; 4. bratrstvo sv. Prokopa tamže o 60 lenech; 5. spolek sv.

Prokopa v Hopkinsu, Minn. o 7 lenech. Srvn. Houš: Krátké djiny a se-

znam eskokatolických osad ve Spojených státech severoamerických. V St.

Louis Mo. 1890.
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„Ddictví sv. Prokopa."

I. Založení a ustavení Spolku.

v msíci záí r. 1860 konal se v Praze valný sjezd kato-

lických jednot.

V eském odboru tchto jednot navrženo, aby se zídil

spolek k vydávání knih bohovdných pod názvem „D-
dictví sv. Prokopa." Myšlénka k založení spolku sv. Prokopa

vyvinula se v „asopise katoKckého duchovenstva," jenž obnoven

vycházeti poal r. 1860.

Uritý výraz této myšlénce dán byl ve veejném shromá-

ždní eskoslovanských údii tohoto valného sjezdu katolických

jednot v Praze. Dne 24. záí jmenovaného roku pimlouval se

sídelní kanovník starobylého kolleg. chrámu Pán sv. Petra a

Pavla na Vyšehrad Karel Vinaický o zízeni spolku k vydá-
vání spis bohovdných v jazyku eském, doliuje, že zízení

takového spolku knžstvu eskému jest potebné, kterému

posavad ve školách pípravných nebylo lze, aby si osvojilo onu

zpsobilost a snadnost ei ve všech postaveních posvátného
úadování v osadách slovanských, ježto všeliká píprava tém
výhradn do toho asu jen nminou neb latinou se konala.

Ze jest také žádoucí svdomitému knžstvu nmeckému ve

smíšených krajích vlasti naší, má-li kdy býti schopno udlovati

pouení a útchu duchovní velikému potu krajan našich,

pracujících v lidnatých a prmyslných místech v nmecké
ásti vlasti naší. Za píinou toho poukázal eník na ím,
který v ústav „de propaganda fide" stará se, by se misionái

piuili jazykm i divoch, aby jim mohli zvstovati evange-
lium Krista Pána. Mimo to eník Tiodotekl. že bv vvdání d-
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kladných knih bohovdných prospšné bylo vzdlancm eského

národa, a dovozoval možnos tohoto vydáváni pikladeni jiných
našich „Ddictví." Konen projevil dvru, že podnik tento

potebný a žádoucí dojde potvrzeni i církevní i svtské vrch-

nosti. Navrhl, aby se spolek ten nazýval „Ddictví sv. Pro-

kopa."
Po ukonené ei kanovníka Vinaického prohlásil biskup

budjovický Jan Valerián jménem Jeho Eminence kardinála

metropolity i jménem všech pítomných nejdstojnjších pán
biskup eských, že se již naped pipovídá potvrzeni církevní

zamýšlenému „Ddictví," avšak, že projevuje pání, aby nové

„Ddictví" toto pro zásluhy patrona našeho Vojtcha, pesahu-

jící meze vlasti naší, jeho jménem oznaeno bylo. Ježto ve ve-

ejném shromáždni nebylo lze, aby se odvodnilo jméno pr-

votn pro „Ddictví" navržené, mohl kanovník Vinaický jen
v soukromé rozmluv vyjáditi, že se milerád pání projeve-
nému nejdstojnjšího episkopátu eského podrobí, ježto mu
nebží o jméno nýbrž o vc a peje si, abychom mU vbec
tolik vzdlavatelných ústav, kolik ítáme svatých eských
patron. Pi audienci dne 4. prosince 1860 u kardinála arci-

biskupa pražského Bedicha ze Schwarzenberga, blahé pamti,
ml navrhovatel píležitost vysvtliti Jeho Eminenci, že by
název zamýšleného „Ddictví" dle jména sv. Vojtcha mohl

býti píinou astjších nedorozumní a snad i zmatk pi do-

dávání zásylek penžitých, ježto pražská katolická jednota pod
ochranu sv. Vojtcha se postavila, a katolíci na Slovensku pod

týmž jménem zaraziti míní spolek podobný našemu „Ddictví
sv. Janskému," by vydávati mohli dobré knihy pro obecný lid.

Po tom odvodnní schválil Jeho Eminence pvodní návrh,

by nový spolek jmenován byl „Ddictví sv. Prokopa."

Dne 25. záí 1860 upraveny jsou v soukromé schzi dle

návrhu kanovníka Vinaického stanovy spolku. Rokování o sta-

novách pítomni byli jakož i hned prohlásili, že hotovi jsou ku

spolku pistoupiti: Z Cech P. T. páni: Karel Vinaický, ka-

novník na Vyšehrad; Karel Eojek, dkan v Novém Mst
nad Metují; Václav Branžovský, fará v Chotusicích; Vojtch
Zuman, fará v Košticích

;
Josef Eoštlapil, fará na Opon ;

Grabriel Schneider, spirituál školských sester
;

Josef Bumba,
gymn. katecheta v Jindichov Hradci; Antonín apek, kate-

cheta v Liberci; Jan Duben, fará v NezamysUcích ; Ignác
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Paták, exposita v Malin
;

Josef Lampa, kaplan na Volešci
;

Karel Karlas, kižovnik a katecheta u sv. Petra v Praze
;

Tomáš Býek, klerik ryt. ádu Maltan v Praze. Z Moravy:
P. T. páni: Dr. Jan Bílý, fará v Pedkiášteí

;
Dr. Emanuel

Selner, dkan v Kurejn; Karel Smídek, gymn. professor

v Brn
; Ignác Wurm, spirituál y Brn

; Matj Procházka,

gymn. professor v Brn; Tomáš Simbera, fará v Klomín:

Antonín Kaštýl, kooperátor v Polešovicích
; Cyprián Lelek;

Peregrín Obdržálek z Pustome
;
Fr. Weber, fará v Miloticích

;

JosefPrek, kooperátor v Moravianech; Josef Vykydal, kaplan
v Kunovicích

;
Karel Kastýl, kaplan ve Veselí

;
Jan Šmigmátor,

kaplan v Dubanech
;
Vincenc Obrátil, kooperátor v Hulín.

Kdyby byl valný sjezd katolických jednot r. 1860 žá-

dného jiného výsledku nedocílil, již tím, že založeno bylo „D-
dictví sv. Prokopa," dobyl si vdné památky eského knžstva
a eských katoKk, nebot pro bohovdnou literaturu bylo utvo-

eno stedisko, bohdá že na celá století.

Za tch 35 let, co „Ddictví sv. Prokopa" trvá, vytvoilo

pro eské duchovenstvo celou knihovnu, kdežto ped r. 1860

nemlo eské knžstvo takoka žádných pomcek ke svému
vzdlávání se, jsouc odkázáno na knihy cizojazyné; a pece
i pro duchovenstvo velice dležito jest, aby se vzdlávalo ja-

zykem svým, jazykem mateským.
eské duchovenstvo jest nadané a pilné, pro by nemlo

užiti hiven od Boha sob svených k tomu vznešenému úelu,

hy si vypstilo literatura svou. „Ddictví sv. Jana Nepomu-
ckého," „Ddictví sv. Cyrilla a Met.hoda," ;;Ddictví

malikých" vytkla si za úel pouovati a vzdlávati lid v ce-

chách, na Morav a ve Slovenku, v bývalé veHké diecési sv.

Methoda a sv. Vojtcha. Všechna vnikla v lid v tisících a tisících

exempláích dobrých knih. Co dobrého zpsobila mezi lidem

eským, jest jen vševdoucímu Bohu známo.

K nim pidružilo se „Ddictví" nové pod ochranou sv.

Prokopa, aby vzdlávalo uitele katolického lidu, pilné a há-

davé knze eské. Bflasitji než kdy jindy žádá náš pokroilý
vk, aby se bohoslovci katolití vykázali dvody víry
své. Též vzdlanci našeho národa ohlížejí se po spisech, které

by jim podávaly svtlo v íši víry.

„Ddictví sv. Prokopa" majíc úel podávati knžstvu a

vzdlancm našim dvody viry katolické, obhajovati nauku



420 Pvodní stanovy „Ddictví, sv. Prokopa".

Krista Pána, vyvraceti námitky proti ni od lživé vdy inné^
osvtlovati djiny církevní zvlášt v Cechách z domácích na-

šich historických pramen, dokazovati, že jazyk náš postaí

dstojným býti tlumoníkem všech vd bohovdných, usiluje

se jest, aby víra svatými vrozvsty Cyrilem a Methodem hlá-

saná, krví sv. Václava a sv. Ludmily skropená, od sv. Vojtcha
mezi sousední pohanské národy vnesená, od sv. Prokopa slovem

i skutkem bránná, zapustila hluboko koeny v srdcích vzd-
lanc katolických v Cechách, na Morav a na Slovensku, vbec-

všude, kde jazyk eský hlaholí.

Bh žehnejž tm šlechetným mužm, kteí „Ddictví
"^

naše založili, z nichž valná ást povolána již byla ped trn
Boží, aby vzali odmnu za dobré skutky své, a aby

— pon-
vadž uili jiné

— se skvli jako hvzdy mezi svatými božími^

PTOdní stanovy „Ddictví sr. Prokopa."

Umluvené základní stanovy, jež pozdji doplnny. Jeho-

Eminenci podány a po uinných nepatrných doplcích, jak od

církevní tak i svtské vrchnosti potvrzeny jsou, znly takto r

1. Úel spolku jest podporování spisovatelstva bohoslove-

ckého a vydávání dkladných spis ze všech odvtví bohovdy
katolické spisovným jazykem eským.

2. Náklad ná n povede pokladnice, která se zakládati a-

rozmnožovati má dobrovolnými dary penžitými ke cti sv. Pro-

kopa. Pokladnice sluje: „Ddictví sv. Prokopa".
3. Jako vzdlávací ústav duchovenstva eského i morav-

ského stojí spolek pod ochranou' p. t. nejdst. ordinariát e-
ských i moravských vbec, nejdst. kn. arcib. ordinariát

pražského zvláš.

4. Základní peníze a píspvky penžité odevzdávají neb-

zasýlají se pokladníkovi Ddictví sv. Prokopa.
5. Každý i sebe menší dar bude se pijímati o knžstva

i od osob svtských ;
kdo však složí nejmén 40 zl. r. . bu

najednou, anebo bhem ty po sob jdoucích let ve tyech
lhtách jednoroních po 10 zl. r. ., stane se údem spolku
dožívotným a podlován bude do úmrtí svého jedním výtiskem

knih, vydávaných nákladem téhož Ddictví.

6. Kdo bý nad 40 zl. r. . obtoval, podlován bude to-

lika, výtisky, kolikráte 40 zl. byl složil. Kdo by však vnoval

nejmén 100 zl.,
. považován bude za zakladatele téhož Ddictví
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7. Kdokoliv první ást základu — 10 zl. — odevzdá, na-

"bude již práva k úastenství a k vybírání knih vydáváných ;

kdo by ale nedopláceje dv léta minouti dal, ztrácí právo k od-

"bírání, le by doplatil.

8. Vklady složené stávají se jmním Ddictví sv. Prokopa
a nevrací se ani pro nedoplatek, ani v pípadu úmrtí.

9. Každý duckovni úd zavazuje se každého roku sloužiti

tichou mši sv. za živé i zemelé údy a dobrodince téhož D-
dictví, pokud možná v oktáv sv. Prokopa. Svtští údové zá-

vazku tomu zadost uiní zbožnou pítomností pi farní mši

sv. na týž úmysl.
10. Nesmrtelné ústavy, na p. bibliothéky nemohou býti

údové.

11. Správu Ddictví sv. Prokopa vede výbor, sestavený

nejmén z 12 knží, kteí bud v Praze bu na blízku pebý-
vají a tvrtletním schzkám pítomni býti byli pipovdeli.

12. Udové výboru radí se v ádných schzkách o všech

•vcech' Ddictví se týkajících; jmenovit urují spisy k vydání
a honoráry spisovatelm. K platnému uzavírání potebí, aby

nejmén 9 úd pítomno bylo.

13. Z výboru vystupují každého roku 3- údové losem

urení, mohou ale opt zvoleni býti.

14. Výbor se dopluje i rozmnožuje volbou, a to abso-

lutní vtšinou hlasu.

15. Z prostedku svého volí výbor dvma tetinami hlas
editele neb starostu, jeho námstka, pokladníka, jednatele a

písae.
16. Jak výbor tak i eení pedstavení musí dosíci po-

tvrzení kn. arcib. ordinariátu pražského, jemužto sej také právo

zstavuje, rozhodovati ve všech vcech sporných, když by jich

editelstvo samo vyrovnati nemohlo.

17. editel neb starosta ídí všeliké vci spolkové, pi-

jímá dotyné pípisy, rozdluje práce, svolává výbor každého

tvrtletí ku poradám, opatruje archiv spolkový, podává výroní
zprávu ó jmní a innosti spolku, jak nejdst. kn. arcib. ordi-

nariátu, tak též obecenstvu, a zastupuje Ddictví u osob i

úad.
18. Pokladník pijímá penžité vklady a píspvky,

skládá celoroní úty, opatruje pokladnici pod dohledem edi-

telovým, pijaté peníze ukládá na úroky k úelu spolkovému,
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vyplácí na poukázáni výboru proti kvitancím, a v ádných
schzkácli podává zprávu o jmní spolku, za kterýž jest celému

výboru odpovden.
19. Jednatel vykonává usneseni výboru.
20. Písa zapisuje jednáni o poradách.
21. Každý od výboru pijatý spis pedkládá se arcib. or-

dinariátu pražskému ku prohlídnutí a nevydá se bez církevní

approbace.
22. Každému spisovateli bohosloveckému volno jest podati

aneb franko zaslati svou práci v rukopise pímo k editeli D-
dictví sv. Prokopa.

23. Každý úd uiniti mže písemn odvodnné zlepšo-

vací návrhy k úelu spolkovému a zaslati je editeli, jenž jich

výboru sdlí k uvážení a ocenní.

24. Ukáže-li se ze zkušenosti, že by teba bylo zmniti

jakýkoliv lánek stanov, rozhodne výbor, a starosta se postará
o náležité potvrzení se strany vrchnosti duchovní i svtské.

25. Dle požadavku nejv. zákona spolkového písluší c. k.

komisai politickému právo: bdíti nad psobením pravidly zá-

kladními spolku tomu vymeným, pítomnu býti ádným
schzkám výboru a nahlížeti v úty pokladniné, kdyby koliv

se jemu k tomu poteba vidla. Oas a místo schzky výboru
oznámí se editelem po každé den ped schzkou ustanovenému

c. k. komisai.

26. Kdyby se však spolek za jakoukoli nutnou píinou
rozejiti musel, odevzdá se jmní Ddictví sv. Prokopa se všemi

akty nejd. arcib. ordinariátu pražskému, jenž pak je dle po-
mru vkladk rozdlí nejd. arcib. a bisk. ordinariátm, z je-

jichžto diecés duchovenstvo spolek ten založilo, s tím ustano-

vením, aby se z úrok každoron zakoupené eské bohovdné

knihy rozdávaly knžim novosvceným s tím závazkem, aby

jeden každý jednu mši sv. za úastníky téhož Ddictví obtoval.

AdN. 0.3730.
Potvrzení stanov.

Jeho Eminencí Nejdstojnjší Pan Arcibiskup pražský
žádoucí založení spolku k vydávání bohovdných knih pod

jménem „Ddictví sv. Prokopa" s radostí schvaluje, stanovy

tyto ve jménu Pán potvrzuje, a všechnm, kdož jako zakladate-

lové, údové a píznivci šlechetnou úlohu tohoto spolku pod-

porovati budou, vrchnopastýské požehnání udluje.
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Rozkazem Jeho Eminencí dáno v arcibiskupské konsistoi

v Praze dne 1. kvtna 1861.

Fetr Krejí v. r.,

(L. S.) generální viká.

Vojtch Hron v. r.,

kanclí.

íslo 32949.

Tyto stanovy se ztvrzuji.

Od cis. král. místodržitelství.

V Praze, dne 22. ervna 1861.
Za místodržitele :

Kellersperg v. r.

ZHzení a jednání Týl)oru.

Sotva že potvrzeny byly stanovy, ihned pihlašovali se

píznivci nejen knží ale i svtští vzdlanci, tak že navrhovatel,
kanovník Karel Vinaický, mohl již 24. ervence 1861 svolati

je k porad pípravné. Pítomno bylo 24 píznivc z Prahy
a 6 z okolí pražského. Prozatímní jednatel ustanovený od

arcib. ordinariátu Karel Yinaický uvítal shromáždné jménem
sv. opata, k jehož památce obmýšlený spolek se zizuje a vzýval
tohoto eského patrona, aby vyprosil od Boha hojného pože-
hnání nov založenému „Ddictví". Pak podal krátkou zprávu
o vzniku spolku sv. Prokopského. Po té etl stanovy a nkteré

lánky vysvtlil. Stalo se totiž usnesení o § 5., že se mohou

vklady také 6 zlatými díti, a na dožádání u editelstva že

mže doplnní vklad takových i nad tyletí prodlouženo býti.

§ 6. vysvtlen, že volno i základ 100 zlatých skládati ve

lhtách bu na hotových penzích anebo ve státních úpisech,
a že doplkem každý úd státi se mže pozdji zakladatelem.

y §§ 13. a 14. rozumí se nejen údové výboru ale také

lenové editelstva z výboru vyvoleni.
Pikroeno potom k zapisování se úastník. Zápis pi-

bylo tehdáž 46, ježto pítomní splnomocnni byli, aby také

zaneprázdnných zapsati daH.

K definitivní volb výboru a editelstva se nepistoupilo,
avšak na pronesený a odvodnný návrh kanovníka Karla

Prchy volba výboru na den 23. srpna 1861 o 9. hodin ranní

v téže místnosti arcib. semináe ustanovena byla, aby pi ni
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moUi podíl bráti také venkovští duchovní, kteí toho asu pi
ducliovnícli cvieních v seminái pítomni budou. Kanovník
Prcha dožádal jménem pítomných prozatímního jednatele,

aby až do naznaeného dne vci spolku toho objednával.
Y urený den 23. srpna 1861 konala se druhá valná schze

spolku sv. Prokopa, ve které byl výbor volen.

Jednání bj^^lo následující: Prozatímní jednatel oznámil

jména 4 zakladatel, 7 úd s celým vkladem, 41 úastník
a 62 zápisník, ke kterýmž téhož ješt dne 12 nových úd
se pihlásilo. Radostn pipomenul, že v krátké dob 7 nedl
od došlého povolení vládního nad oekávání projevilo se živé

úastenství, že se ze všech diecésí eských i moravských i též

z Horních Uher údové pihlašují, jmenovit Michal Chrástek,

profesor bohosloví v Báské Bystici, vysoce urozený hrab
Otakar ernín, minist. sekretá Josef Jireek, poslanec na

íšské rad prof. Zelený, Václav Hajný, editel Furstenberských
hutí na Lánech atd.

Potom bylo pikroeno k volb ídícího výboru. Ježto

bylo pítomných 32 voli, obnášela absolutní vtšina 17. Za

údy téhož zvoleni byli vtšinou hlas : kanovník K. Yinaický,
kanovník Dr. K. Prcha, editel arcib. semináe Dr.Ed.Tersch,
Fr. Srdinko, vicerektor are. seminá, kanovník V. Štulc, ka-

novník y. Bradá, kížovník Havránek, kanovník Dr. Fr.

Plauzar, kvardián ádu sv. Františka L. G-ro t z, kanovník Vojt.

Hron, arcib. viká a fará B. Ku Id a, scholastik Dr. J. Ma-

an, fará a estný kanovník M. Heinrich, profesor Dr. Vin.

Náhlovský, kooperátor Fr. Razák, kaplan F. Pokorný,
exposit Vin. Sv eh 1 a, kanovník na hrad Pražském ryt . K ffer

z Asmansvilla; za náhradníky: sekretá Jeho Emin. Dr. V.

Houška, kooperatoi Plaek usv. Apolináe a Navrátil u sv.

Haštala. Vdp. scholastik Maan se však za píinou etných
prací podkoval. Ježto osm úd do výboru zvolených schzi
té pítomno nebylo, odložena definitivní volba editelstva na

nejblíže píští schzi výboru; tato konala se. dne 8. íjna 1861 .

V této schzi zvoleno bylo editelstvo, pak podán návrh

programu spisovatelm a píznivcm literatury bohovdné,
mimo jiné, že se též polské, slovenské a jihoslovanské spisy

pijímati a v eštinu peložené vydávati budou, jakmile výboru

podány za dkladné se uznají. Pak podán návrh žádosti k bi-

skupm eským v píin „Ddictví sv. Prokopa".
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Rovnž pijat návrh o ustanoveni jednatel okresních

a diecésnich. Umluveno, že znak na peeti spolku bude obraz

sv. Prokopa s nápisem „Ddiotvi sv. Prokopa". Tištné lístky

vkladní touž peetí budou opateny. Za orgán k uveejování
zpráv výboru a editelstva, o stavu jmuí a pistupování úast-

ník prohlášen „asopis katolického duchovenstva."

Jak volba výboru taktéž i zvolené editelstvo ráil Jeho

Eminence kardinál kníže arcibiskup potvrditi pípisem ze dne

8. listopadu r. 1861, jenž doslovn zní:

Dstojnému editelství „Ddictví sv. Prokopa" pozdra-
vení v Kristu!

Z píloh žádosti ze dne 18. íjna b. r. na mne vznešené

s potšením jsem seznal, že od té doby, co stanovy Ddictví

sv. Prokopa úedního potvrzení došly, netoliko znamenitý po-
et duchovenstva k tomuto šlechetnému spolku se pihlásil,

nýbrž že se mu též k pravidelnému zízení svému podailo u

valném shromáždní úd svých dne 23. srpna b. r. výbor spolku
a v schzi výboru dne 8. íjna b. r. editelstvo téhož Ddictví
sv. Prokopa ádn zvoliti. Ano duchovenstvo dstojné do vý-
boru zvolené a mn v seznamu zejména oznámené mé úplné

dvry požívá, neodkládám výboru tomu dle stanov potebné
a slušn vyžádané ordinariátní potvrzení tímto listem udliti,

jakož slavné editelstvo volbou z nho vyšlé, totiž:

1. dstojného kanovníka Vyšehradského p. Karla Vina-

ického za starostu,

2. tit. p. profesora bohosloví Vincence Náhlovského za

námstka starosty,

3. tit. p. editele arcibiskupského semináe Eduarda

Tersche za pokladníka,
4. viceeditele téhož semináe pana Františka Srdínko za

jednatele, a

5. kaplana u sv. Haštala pana Karla Navrátila za zapi-

sovatele Ddictví sv. Prokopa uznati, potvrditi a prohlásiti,

s tou úplnou dvrou, že výbor i editelstvo úloze své stano-

vami vytknuté chvaln dostojí a o všestranný zdar spolkusv-
domit peovati budou, ehož na Pánu Bohu žádaje, arci-

pastýské jim udluji požehnání.
Dáno od arcibiskupského Ordinariátu v Praze, dne 1.

Hstopadu 1861.
Bedich v. r.

kardinál a arcibiskup.
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Pedstavenstvo stvrzené pedstavilo se 9. listopadu 1861

Jeho Eminenci, by vzdalo jménem výboru dík.

Olilášení „Ddictví sv. Prokopa" duchovenstvu.

Jebo Eminence ráil zízeni spolku sv. Prokopa ordinariát-

ním listem ze dne 1. listopadu 1861 v arcidiecési pražské
oblásiti :

„Pod milostiplnou ocbranou Boži vzrstejž tedy spolek^

jenž dnes ješt hoinému zrnku se podobá, v mohutný strom,

jehož vtve se rozkládati mají daleko po vlasti naší a i za

hranicemi jejími, a jehož dobré ovoce svdectví dáti má, že

strom onen se zakoenil v požehnané pd Církve, že svtlo

a teplo i veškerou životní sílu bére z Toho, jenž jest slunce

spravedlnosti,
—

cesta, pravda a život, a jehož podivuhodnou
známost velebíme v oné vné lásce, kteráž po slovu apoštola
všelikou vdomost pevyšuje. (Efes. III. 19.)

„Aby se stalo, jakož pejeme a doufáme, stavíme spolek

pod ochranu našeho patrona vlasti sv. Prokopa, jehož slavným

jménem se nové „Ddictví" honositi chce, netoliko proto, aby
oživilo památku velikých zásluh toho svtce, zvlášt pak oné

innosti, o které svdectví dává jeho slovanským písmem

psaná a v Eemeži uschovávaná kniha evangelií, na kterouž

králové francouzští až do Ludvíka XVI. skládaK svou koru-

novaní písahu, nýbrž i proto, aby spisovatelská innost vlaste-

neckého duchovenstva nalézala v této drahocenné upomínce
mocnou pohnutku ke zbožné nadšenosti a k chvalné vytrva-

losti,
—

spolek pak sám v dvrném pohlížení k sv. Prokopu
nové rukojemství požehnání Božího.

Žádos k biskupm eským v píin Ddictví sv. Prokopa.

Opaten tímto prvodním listem obrátil se výbor k bi-

skupm eským a moravským s touto žádosti:

„Prosíce o blahosklonnou pomoc i o podporu vzdláva-

cího ústavu, doufáme, že vážný úel jeho všady s toho sta-

noviska bude posuzován, s jakého uznán a ocenn byl v pro-
hlášení nejdstojnjšího kníž. arcib. ordinariátu pražského (Or-

dinariátní list 1861; . 16), kdež mimo jiné výslovn se praví:
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„Poteba hluboce cítná, utvoiti na domácí pd boho-

slovnou literaturu v jazyku eském a spojenými silami ji vy-
trvale pstiti,

— z drubé pak strany touba našebo nad míru

scbopnébo i piinlivóbo duchovenstva, rozmnožovati nepopira-
telné zásluhy své o vlasteneckou literaturu v nejvznešenjším

jejím oboru — totiž katolického bohosloví,
—

jsou dva tak

mocní dvodové dležitosti takého spolku, že již spravedlivé

jich uvážení postaí ke vzbuzení všeobecného a velého úa-
stenství ve zízení a podporování tohoto literárního spolku."

„K tomu budiž ješt dodáno, že se eským vzdláním
všech odvtví vdy bohoslovné duchovnímu pastýi eských
farností žádoucí píležitost poskytnouti má, aby své vzdlání

v mateském jazyku zdokonaloval k svatým úelm knžského

povolání svého, kdežto ostatn též duchovní spolubrati jazyka

nmeckého, kteíž si e eskou po as svých studií ponkud
byli osvojili, vydáváním bohovdných spis skrze jednotu na-

leznou
.
vítané povzbuzeni a vhodnou látku, aby se, pokud jim

as staí, dále cviili v ei, kteréž se s mnohou prací piuili,
a to ovšem netoliko k vli ei, ale spíše proto, aby pomocí
známosti dotené ei schopni byli udíleti požehnání svého

knžského pisluhování duším útchy a spasení žádoucím — a

by se to na nich toliko jednou za celý život žádati mlo."

„Povážíme-li posléze, že náležitým psobením jednoty

nejbezpenji íditi se mže za našich dn tak dležitá lite-

rární innost a vdecká snaživost mladšího duchovenstva, že

domácí písemnictví ve služb Církve se bude posvcovati, jakož
i že se í;ím vzbuditi mže u vzdlaných laik láska ke vzne-

šeným pedmtm vdy bohoslovné a církevního života: ne-

bude nikoho, kdo by nenahlížel, že návrh ke zízení jednoty
tak blahodárné došel velé pochvaly u všech úastník onoho

veejného shromáždní."

S podobnou dvrou prosíme nejslušnji, aby nejdstoj-
njší nástupcové apoštol slovanských spolku našemu

pístup do svých diecésí povoliti ráili. Aby pak duchovenstvo

slovanské o našem podniknutí vdomosti nabylo, odesýláme ke

všem nejdstojnjším ordinariátm píslušný poet výtisk této

zprávy, prosíce, aby se úední cestou na všecka stanoviska ro-

zeslaly.
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Driihá a tetí scMze Yýboru spolku sy. Prokopa

konala se dne 13. ledna 1862 o 5. hodin veerní v síni pa-

stýského bohosloví v Klementinu. Pítomno bylo 16 d.
Jednání: I. ten protokol pedešlé schze konané dne 8. íjna
a bez námitky schválen. II. tena listina od 1 . listopadu 1861,

kterouž nejdst. Ordinariát potvrzuje zvolený výbor a editel-

stvo spolku. Starostovi uloženo, aby jménem výboru Jeho

Eminenci vzdal díky za blahosklonnost údm výboru proje-

venou. IIT. ten návrh zprávy o spolku s pozváním ku pi-

stoupení a s vybídnutím spisovatelstva. Pijat se zmnou dvou

vt. IV. ten jednací ád navržený p. místopedsedou Drem.

Náhlovským ;
rokování o nm odloženo na den 20. ledna, avšak

vykonána volba úd odboru vdeckého. Zvoleni byli: P. t.

páni: kanovník Dr. Plauzar, kanovník Dr. Prcha, professor
Dr. Náhlovský, editel arcibiskup, semináe Dr. Tersch,
sekretá Jeho Eminence Dr. Houška.

Do odboru hospodáského zvoleni : P. T. páni kanovníci :

Hron, Bradá, Stulc, estný kanovník Heinrich, kaplan
Ferdinand Pokorný.

Ve schzi dne 20. ledna. 1862 za pítomnosti 13 úd
výboru ten: I. protokol o schzi konané dne 13. ledna, pi
emž dle návrhu starostova k výrazu „slušný honorá" pidána
slova: „silám pokladnice spolku pimený.

'^
II. Návrh jedna-

cího ádu v poradu vzat a s malou zmnou schválen, jakož i

usneseno, aby byl vytištn. IIT. Svoleno, aby se zpráva o spolku
dala tisknouti v 5000 exempláích a aby výtisky uspoádané
dle vikariát neb dkanát na všechna stanoviska slovanská

vypraveny byly. IV. Za veriíikátory protokol ze dne 13. a

20. ledna zvoleni: p. . kanovník Heinrich a p. kvardián

Gr r o t z.

Jednací ád výboru pijatý v porad dne 30. ledna 1863.

1. Výbor se schází ku porad ádné nebo mimoádné.

2. Porady ádné se odbývají zaátkem ledna, dubna,
ervna a íjna v koUegium pod íslem IV. Den a hodinu uruje
starosta a oznamuje všem údm výboru zvacími listy, na kterých
butež i vci dležitjší udány, o kterýchž se porada díti má.

(Stanovy §. 11, 17).



Jednací ád výboru. 429

3. Výbor v ádných schzkách, uruje spisy k vydání,

honoráry spisovatelm a radí se o všech vcech Ddictví se

týkajících. K platnému usnesení potebí jest, aby pes polovic
úd výboru pítomno bylo.

—
(Stan. §. 12).

4. Starostovi sluší právo porady poíti a koniti, aneb

odroiti. Starosta ídí poradu a volby, strojí otázky k hlasování

a ítá hlasy.

5. y zaneprázdnni starosty zastupuje ho námstek;
mimo to má tento práva a povinnosti úda výborového.

6. Sezení se zane tím, že bu starosta aneb jednatel

zprávu podá, jak se usnesení poslední porady vykonala, vbec
o vcech dležitjších spolku se týkajících, jak se od poslední

schzky byly udaly, vŠe v tom poádku, jak to v jednacím

protokolu zaznamenáno jest.
— Na to podá pokladník krátkou

zprávu o stavu Ddictví sv. Prokopa.
— Pak teprv starosta dá

v potaz návrhy rozliné, pravideln v tom poádku, v kterém

inny- byly.
7. Každému spisovateli bohosloveckému volno jest, po-

dati pro spolek svou práci v rukopisu starostovi
; nápodobnž

každý úd jednoty uiniti mže písemn odvodnné návrhy

zlepšovací k úelu spolkovému azaslati je starostovi, jenž je

výboru k uvážení sdlí (Stan. §. 22, 23). Zásylky po pošt djí
se franko pod nápisem:

editelstvu spolku svatého Prokopa
v arcibiskupském seminái

v Praze.

Každý úd výborový mže v sezení samém i ústn ná-

vrhy do protokolu dáti a když na n ada dojde, jich od-
vodniti.

8. Všecky návrhy dležitjší butež dív, než se vý-
boru v ádné schzce k pijmutí neb zavržení pedloží, zvlášt-

ním odborm k zralému uvážení podány.
— Má-li se

platn uzavíti stran pijmutí neb odmítnutí spisovatelské práce

njaké, stran honoráru za ni, stran podpory nkterého spiso-

vatele pi vydávání spis, odborové o tom prví slyšáni býti

musejí.
9. K prozkoumáni zvláštního návrhu mže výbor zvoliti

odbor zvláštní; budtež však zvoleni dva odborové stálí, jeden

pro ásí vcí vdeckou a druhý pro ást spolku h o s p o -

dáskou, kterýmžto odborm jednomu neb obma pidE bu
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starosta sám mimo scMzku nob výbor v scbzce vci dležité

k prozkoumání.
10. Jeden i drubý odbor sestavuje se z pti úd výbo-

rových a pedsedu si ze svého stedu volí. Odborové v jedno-

tlivých zvláštních pípadech rozmnoženi býti mohou údy
z výboru neb ze spolku, neb znalci jinými se svolením jich

samých neb výboru. Každý odbor si sám pro sebe sestaví je-

dnací ád.

11. Odborové stálí se vždy ve tech letech znova volí;

bývalí údové opt zvoleni býti mohou.

12. Odbor všestrann uvažuje vci mu pidlené a dle

poteby s druhým odborem se dorozumívá. Na emž se bu
jednomysln, neb vtšinou hlas usnesl, pednese s dvody
zpravodatel k tomu zvláš volený v píští schzce celému vý-

boru; i menšina uvede své protinávrhy a protidvody svým
eníkem u známos výboru.

13. Odbor pro hospodáství má co nejdív instrukci pro

pokladníka, pro jednatele výboru a pro jednatele spolku mimo
Prahu bydlící vypracovati a výboru k schváleni pedložiti.

14. Odborové mohou výboru podati nové návrhy k úe-
lm jednoty smující, kdykoliv toho potebu uznají.

15. Když v sezení výboru navrhovatel neb zpravodate-
lové odbor své vci byli odvodnili, jest každému údu volno

o tom své zdání pronésti a sice v tom poádku, v kterém se

u pedsedy o slovo byli hlásili, aniž dovoleno komu — mimo

pedsedu — jej v ei vytrhovati.
— V též debat nemohou

se jednotliví údové bez rozdílu k slovu pipustiti víc než

dvakrát, le jim s pivolením výboru tetí slovo bylo dáno.

16. Žádá-li tetina shromáždní ukonení debaty, pak
se jen ješt navrhovatel neb zpravodatelové k poslednímu slovu

pipouštjí.
17. Návrhy pedloží pedseda k hlasování otázkou tak

strojenou, že údové odpovdí: „ano" neb . ne" hlasovati mohou.

Díve se však návrh v protokol zapíše a pisatelem pete.
18. Právo hlasovací písluší jen pítomným, kteí se hla-

sování i zdržeti mohou.

19. Žádá-li toho tetina pítomných hlasuje se tajn. Volby
se vždy tajným hlasováním odbývají.

20. Vtšina hlas rozhoduje.
—Pi volbách staí relativní

vtšina, le stanovy zejm jinak kázaly (Stan. § 14. 15)^
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Pedseda hlasuje poslední a Uas jeho v pádu stejnýcli hlas

rozhoduje.
— Pi tajném hlasováni, kdykoliv pro a proti stejn

hlas se itá, návrh zadržen jest.
—

Yolby, pi kterých rela-

tivní vtšina postauje, které však pro stejný poet hlas po-

chybné jsou, ješt jednou se opakuji a v pádu pochybnosti

optné losem se rozhoduji.

21. Kdykoliv se jednati neb hlasovati má o osobni zále-

žitosti nkterého úda z výboru, budiž požádán o odstoupeni.
22. V protokolu mimo jména pítomných butež udány

a) vci, které se pednášely;

6) návrhy a jména navrhovatel a zpravodatel;

c) usnesení s udáním hlas pro a proti, s udáním jmen
tch, kteíž v menšin zstalí, pak-li toho žádají;

) výsledek voleb. Návrhy písemn zadané a referáty se

k protokolu piloží.
23. Protokol písaem pod dohledem starosty psaný se

od dvou úd výboru z poátku sezení k tomu cíli zvolených
dle poteby opraví, schválí, a spolu podepíše.

— Neshodnou-li

se v nkteré ástce protokolu, vznesou vc k rozhodnutí na

výbor.
24. Výbor se obnovuje vždy zaátkem íjna tím zpso-

bem, že ve schzce ervencové losem se rozhodne, která tvrtina

úd vystoupiti má, volby však nové do výboru a dle poteby
do odbor a editelstva iní se v ádné schzce íjnové.

—
Místa mezi asem odstouplých úd osazují se v první píští
schzce.

25. Jednatel vykonává usnesení výboru (Stan. § 19)

v dorozumni se starostou.

26. Starosta sám jediný zastupuje celý spolek na ven,

pijímá pípisy, spolu s jednatelem podpisuje dopisy ve jménu
„výboru Ddictví sv. Prokopa," a za vše celému výboru zod-

povdným jest. Starosta opatruje archiv spolkový, dohlíží ku

pokladníkov správ. „Ddictví sv. Prokopa", podává výroní
zprávu o jmní a innosti spolku v ádném sezení výboru
schválenou kníž. arcibisk. ordinariátu, taktéž obecenstvu (Stan.

§ 17. 18).

27. V pípadech zvláštních z píin veledležitých povolá
starosta výbor k porad mimoádné, ve kteréž se však

zpsobem pro ádné schzky ustanoveným pojednávati má
jediné to, pro výbor mimoádn svolán byl a co se mu zva-

cimi listy bylo ohlásilo.
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28. Nutno-li co Yyidit, o em výbor se byl neusnesl a

nelze-li výbor svolati, poídí tolik, kolik nevyhnuteln poteba
káže, na svou zodpovdnost starosta srozumn s jednatelem,

pokladníkem a pedsedou odboru, kterého se ta vc týká.

29. V tajnosti se zachovej, coby bu celému spolku, neb

jednotlivým osobám na újmu býti mohlo, neb coby starosta bu
sám o sob neb k žádosti jednotlivých úd v tajnosti zacho-

vati kázal. — Hosté se k sezením nepipouštjí, le s pivo-
lením starosty.

30. Jednatel obstarává jednací protokol zpsobem oby-

ejným, ve kterémž nejen všecky pípisy na spolek a dopisy,

ale i výkony dležitjší poznamenány butež.

Tato ustanovení váží celý výbor i údy ty, kteí píšt
zvoleni budou. Ukáže-li se ze zkušenosti, že by teba bylo co

zmniti, vynechati neb pidati, rozhodne výbor jak stran lánk
stanov, tak i stran §§ jednacího ádu tohoto, a to zpsobem
v tomto ádu pedepsaným. — Zmní-li se stanovy samy, po-
stará se starosta o náležité potvrzení ze strany vrchnosti du-

chovní i svtské (Stan. § 24).

Náklad na vydávání knih.

Za každý pijatý dobrý spis výbor spolku ml uriti

slušný honorá, jenž považován jako spravedlivá náhrada spi-

sovateli za vedený náklad na drahé knihy vdecké, jimiž musí

býti opaten, kdožkoli chce se držeti na rovni vd a umní.
Nikdo se neostýchej pijati tuto poestnou odmnu, aby zdrá-

háním jednch zastínni nebyli spisovatelé mén mohovití,
ímž by zaraženy byly mladší jaré a nadjné síly. Z pen-
žité pocty, náležité spisovateli, jehož spis složený
v nkterém náeí jinoslovanském pijat a vydán
bude od „Ddictví"', pimená ást pisoudí se e-
skému pekladateli.

Ze potebný náklad na vydání knih spolkových brzo se

sejde, nebylo pochybnosti. Povážilo-li se, že eská „Matice mu-

sejní" mezi 4697 údy poítala 1216 úastník z knžstva, dou-

fati se mohlo, že znenáhla tolikéž a na poátku aspo 600

duchovních pispje k založení „Ddictví sv. Prokopa."
Potu pti set úastník nejmén teba bylo, aby spolek

poíti mohl innost svou. Zakladatelové nebyli sklamáni v na-

dji k obtavosti velebného duchovenstva katolického, vidouce.
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že se již i svtští vzdlanci ceskélao národa ke spolku pi-

hlašují.

Úroky z jistiny základní, výtžek z prodeje pebývajících

výtisk nad poet úd, a pomrn poukázaná ás vklad mla
poskytnouti tolik vydajných penz, jichž teba na roní vy-
dání knih. Cím více zakladatel a úd, tím vtší náklad byl

možný k úelm spolku, a v té míe podlováni také spole-
níci rozsáhlejšími spisy. Vzrst penžitých sil závisel tedy od

ochotného a poetného úastenství hned na poátku.

Pozvání k ochotnému pistupování ve spolek „Ddictví
ST. Prokopa"

všem pátelm bohoslovné literatury mezi knžstvem i svt-

skými vzdlanci národa eskoslovanského.

Výbor rozeslal pozvání na vše strany v Cechách a na
Morav s nadjí, že než zasvitne výroní den lOOOleté pa-

mátky svatých apoštol slovanských (1863), „Ddictví sv. Pro-

kopa" bude utvrzeno, též pro budoucnost pojištno a pone
šíiti požehnané psobení své. Kdo by se pihlásil, ml co

nejdíve základ anebo ástený vklad svj s udáním svého

jména, obydlí, diecése, vikariátu i dkanátu a poslední pošty
zaslati pokladníku spolku sv. Prokopa v arcibiskupském semi-

nái pražském. Za pokladníka byl proto editel arcibiskupského
semináe zvolen, ponvadž byl ve stálém styku s duchovenstvem

a mimo to tehdejší editel, vdp. ThDr. Eduard Tersch, pro
svou bodrou povahu u knžstva oblíben; byl též professorem
na universit, a vypravují si až podnes jeho bývalí posluchai
o jeho výtených a pouných pednáškách.

Pokladník neželel práce a poslm, peníze Jemu doruu-

jícím, vydával listy pijímací. Vzdálení údové a úastníci, kteí

po pošt posýlali vklady své, obdržeti mli vkladní lístek s prvou
knihou spolkem vydanou, na míst, o kterém se editelstvo

s knhkupci anebo s jednateli spolk po krajích teprv umlu-

viti chtlo.

Stanoveno bylo, že zprávy o „Ddictví sv. Prokopském"

jakož i seznamy úastník a výkazy jmní uvádti se budou

ve známost veejnou „asopisem katolického ducho-

venstva," vycházejícím v arcibiskupské knihtiskárn v selni-

nái v Praze, což se až podnes zachovává.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 28
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Yy1)ídiiutí spisoTatelstra sloTanského.

Výbor uznal za dobré nejen zváti leny ku pistupováni,

nýbrž též vybídnouti timto provoláním spisovatelstvo slovan-

ské, aby co možná nejdíve sdlili, jakou theologickou vdu
si oblíbili a kdy hotové své dílo k tisku podati by mínili.

Provolání toto zní: Úelem „Ddictví sv. Prokopa" jest

vydávati spisy ve všech odvtvích bohosloví. Komu tedy Ho-

spodin propjil hivnu, nezakopávej ji, nýbrž tž z ní! Jsme

dlníky Pán a Pán souditi bude nkdy piinlivost a vrnost

služebník svých. Vzdlávati máme a chceme vdu svatou
ve všech oborech, které jmenovit jsou: I. Filosofická pro-

prava k bohovd. II. Obrana katolického uení. III. Vdecký
výklad písem svatých. IV. Životy spisovatel církevních a

zprávy o spisech jejich. Výbor ze spis církevních otc. V.

Starobylosti. Národopis a místopis biblický. VI. Církevní d-

jepis všeobecný. Píspvky a prameny eské k historii církevní.

VII. Katolická dogmatika. Vlil. Morálka. IX. Kasuistika. X.

Katechetika. Sbírka katechesí. XI. Homiletika. Sbírky homilii .

Rozvrhy na kázaní. Sbírky kázaní encyklických a píležitost-

ných. XII. Výklad katolických obad. XIII. Pastorálka. XIV.
Právo církevní. XV. Úední sloh ve správ duchovní. XVI. Cír-

kevní umní. XVH. Bohoslovná literatura. Výbor ze staroeské

literatury katolické.

Vybízíme jednoho každého z uených a zkušených knží

katolických po všech krajinách slovanských v íši Rakouské,

aby co možná nejdíve s námi sdlili, kterou ást svaté vdy si

oblíbili, jakou práci již mají zapoatou, jak rozsáhlou a roz-

vrženou, a kdy by nám své dílo hotové, dokonené podati mí-

nili. Kdo pak již nco pohotov má, odevzdej anebo po pošt
zašli pod nápisem :

editelstvu spolku svatého Prokopa
v arcibiskupském seminái

v Praze.

Jednatelé spolku.

Také se pihlásilo dobrovoln nkolik knží, jako: Mar-

sovský, editel ústavu hluchonmých v Brn, professor Chrástek

v Báské Bystici v Uhrách, konsistorní tajemník Josef Srtek
v Hradci Králové, spirituál František Janský v eských Bud-
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jovicícli, dkan Rojek v Novém Mst nad Metuji, kaplan Mo-

stecký ve Vodanech, Antonín Šubert, fará v Luli na Mo-

rav, za jednatele „Ddictví sv. Prokopa." Nabídnutí jejicbi

výbor s radosti pijal a obor psobení jednatel takto vymil :

Dopisovati editelstvu v zájmecb. spolkovýcli, sbírati penžní
vklady a sebrané peníze posýlati ku pokladnici, pak bdíti nad

poádným dodáváním knih. spolkovýcL. lenm. Bbem asu
však Stí ukázalo, že jednatelství bylo s rozlinými obtížemi spo-

jeno, zejména proto, že výboru „Ddictví sv. Prokopa" nezbý-

valo, nežli aby zasýlání knh sveno bylo nkterému knih-

kupectví. Úkol ten byl vznesen na knihkupectví Bedicha Stýbla
v Praze, a jen v Brn obstarával jednatel zasýlání knih..

Y Brn se vyznamenali tito jednatelé : Marsovský, editel

ústavu bluclionmýcli, professor Vojtch, do 19. února 1875,

Xupka, kooperátor u sv. Tomáše v Brn od 19. února 1875.

První starosta „Ddictví sv. Prokopa" ukonil dne 1 0. bezna
1862 zprávu svou o Ddictví pknými slovy Jeho Eminence

nejd. pana kardinála Bedicba, kterými 1. listopadu 1861 „D-
dictví sv. Prokopa" v arcidiecési pražské oUásil.

II. Další jednání výboru.

1. Cinnos yýlborii za starosty Karla Yinaickélio, kanovníka

Tyšehradskélio,

(od poátku spolku do 3. února r. 1869).

Z' rozkazu výboru zjednána byla, jak již eeno, peeí
spolková pro „Ddictví sv. Prokopa" s obrazem téhož svtce

a s nápisem : „Ddictví sv. Prokopa" ;
darem pak dostalo se

spolku od knihkupectví Stýblova zápisník pro zapisovatele
a jednatele. Dne 25. bezna 1862 odevzdány nkteré rukopisy
odboru vdeckému, jako „Tertuliani apologeticus" pe-
kladem prof. Stárka, a „Právo manželské" od Dr. Františka

Laurina. Odkazem Dr. Innoc. Frencla, rektora u sv. Jií, do-

stalo se Ddictví 50 zl., jak výboru dne 28. dubna 1862 ozná-

meno bylo.

Ve tvrté schzi Výboru dne 16. ervna 1862 konané

podal kan. Fr. Plaucar zprávu, že odbor vdecký dne 16. bezna
zvolil jej jednomysln za pedsedu. Navrhováno, by pro rok

1862 vydána byla staroeská obrana víry, spis dkladný a



436 Pátá a šestá schze výboru.

pesnosti sloliu vynikající, dosud netištný rukopis eského

Musea od r. 1491 . Jungmann pochvaln se zmiuje o nm pod
názvem „Obrana víry proti Pikartm," Poukázáno bylo
též k, vzácné knize z r. 1585 „Enchiridion Jana Chyskélio,"^
kterou zapjil spolku akad. malí Hellioh, konen ke kor-

respondenci mezi elným eským bratrem Adamem Sla-

vatou otcem a synem Yilémem za píinou návratu synova,

k víe katolické, kterou korrespondenci minister. tajemník Dr-

Jos. Jireek v arckivu Jindickokradeckém nalezl a Ddictví

sv. Prokopa v opise podal.

V páté schzi dne 29. ervence podána jednatelem
vicerektorem arcibiskupského semináe Františkem Srdínkem

zpráva, že se 5000 výtisk prohlášení Dd. sv. Prokopa roze-

slalo do diecésí eských, haliských a hornouherských, že se

zadala žádost ke sboru theol. professor, by propjena byla
místnost ke schzím výboru, k emuž oni povolili s tou však

podmínkou, aby každá schze dkanovi theol. fakulty díve
oznámena byla, že se vytisklo následkem usnesení odboru ho-

spodáského 1000 diplom a 500 vkladních lístk.

Y odboru hospodáském zvolen za pedsedu p. kan. Vojtch
Hron a za zapisovatele kápl. Ferd. Pokorný. Usneseno, by se

též pro odbor hospodáský vypracovaly stanovy.
Kanovník Plaucar podal zprávu o shora uvedených spisech,,

které by ped tiskem musily se ádn prohlednouti a poopraviti.

Ve schzi šesté dne 27. íjna pijat vypracovaný ád
pro odbor hospodáský a instrukce pro pokladníka. Stanoveno,
že poet výtisk každé podílné knihy má obnášeti 1000 ve

form. osmerky. Redakci pevzali kanovníci Karel Vinaický
a Václav Štulc. K offertám mly býti vyzvány knihtiskárny

arcibiskupská, Bellmannova a Stýblova. Expedice knih sv-
ena knihkupectví Stýblovu. Honorá za tiskový arch byl vy-

men, ponvadž Ddictví bylo chudé, jen na 6 zl. Ku konci

navrženo, aby veškeí lenové výboru podepsali žádost k prof.

Sušilovi, by ke cti tisícileté památky píchodu sv. apoštol
slovanských Cyrilla a Methoda na Moravu své výklady sv.

evangelií Ddictví k tisku podal.
Professor Sušil zaslal dne 20. listopadu 1862 101 plarch

s v^ého vzácného rukopisu „Výklad Písma sv.", který odevzdán

byl odboru vdeckému; ve schzi pak téhož odboru konané

dne 7. února 1863 rukopis Sušilv jednomysln pijat, a u-
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sneseno, aby tímto monumentálním dílem „Ddictví sv. Pro-

kopa" zahájilo svou vdeckou innost, což také výbor ve schzi

dne 13. února schválil a p. spisovateli dne 24. dubna honorá
za arch stanovil. Vypracována instrukce pro jednatele a jed-

nací ád odboru hospodáského. Na místo vystouplého vp. Po-

korného zvolen Dr. Borový.
Dne 8. íjna 1863 poalo zapisování úd do nov upra-

vené matriky a již dne 16. listopadu t. r. rozesýlána prvá po-
dílná kniha „Evangelium sv. Matouše", výklad professora Su-

šila, lenm; skvostn vázané exempláe této knihy zaslány

byly též nejd. Ordinariátm v Litomicích, Hradci Králové,

Budjovicích, Olomouci, Brn, Báské Bystici, ve Spiši, Eož-

nav, Diakováru a v Záhebe, jakož i nkterým knihovnám

jako: knihovn eského musea, arcibiskupského semináe, kon-

viktu, spolku sv. Cyrilla a Methodje v Budyšín v Lužici.

Ponvadž slovutný spisovatel Sušil byl churav, posláno mu
již díve 400 zl. a honorá za tiskový arch zvýšen z 12 na 20 zl.

Jako sbratel pro všechna eská Ddictví vyznamenal se

na Morav Kubínek, který nezištn mnoho úd pro „D-
dictví sv. Prokopa" na Morav získal.

Dne '29. dubna 1864 na miste vystouplých z výboru len
kanovníka Karla Prchy a faráe Plaka zvoleni: rektor pia-

ristické koleje Prokop Dvorský, a rada manželského soudu,
Antonín Hora; do odboru pak vdeckého na miste Dr. Prchy
a Dra Tersche vyšehradský kanovník Yáclav Stulc a Dr. Kle-

ment Borový. Prof. Yinc. Náhlovský navrhl, aby jako druhá

podílná kniha vydán byl ímský katechismus dle pekladu
kápl. Jana Heríka. Ponvadž týž spisovatel byl churav, za-

sláno mu hned 200 zl.

Dne 20. kvtna 1864 starosta Yinaický obdržel dopisy
od nejd. p. biskupa diakovarského, Jiího Strossmayera, a od

nejd. p. biskupa spišského Ladislava Zábojského, kteí vzdá-

vali díky za zaslané knihy a slíbili, že „Ddictví sv. Prokopa"
všemožn podporovati chtjí. Oba zaslali penžité dary. Po-

dobn i biskup královéhradecký Karel Haní, podkovav se

za knihu, zaslal zárove dlužní úpis na 100 zl. žádaje, aby
byl spoluzakladatelem „Ddictví sv. Prokopa".

Svtící p. biskup a dkan metropolitní kapitoly u sv.

Víta, Petr Krejí, odkázal „Dd. sv. Prokopa 100 zL, a J. Ko-

línský, fará ve Strašících 500 zl. Matice Slovenská zaslala r. 1865
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Ddictví našemu diplom a dva spisy od ní vydané, prosíc o vzá-

jemný diplom a spisy Ddictví, které prosb bylo vyhovno.
Ye schzi dne 31. ervence 1865 sdlil starosta s vý-

borem obsah listu zaslaného od prof. Šmídka v Brn. Boho-

slovci semináii olomouckého, brnnského, pražského, králové-

hradeckého, litomického s, budjovického vypsali r. 1863

cenu na drama pojednávající o pedmtu dávnovkosti ke-
sanské v Cechách; ježto pak cena nikomu udlená nebyla, v-
novali bohoslovci eští obnos 560 zl. pokladnici Ddictví sv.

Prokopa žádaiíce, aby knihovny tchto seminá se staly ne-

smrtelnými údy Ddictví. Že však pijímání nesmrtelných úd
píilo se stanovám, usnesl se výbor na tom, aby knihy ná-

kladem Ddictví vycházející eeným knihovnám darovány byly.

Ze Ddictví sv. Prokopa utšen zkvétati poalo, vidti

z toho, že ku konci roku 1865 obnášelo jmní jeho již 24.576 zL,

tak že roní úroky pesahovaly 1200 zL, že ítalo zakladatel

14, úd a úastník 768, dobrodinc 5. Pro bezpenost jmní
zakoupena po návrhu far. Y. Nyklesa pokladna. Wertheimovka
a usneseno se, by jmní ukládalo se v zástavních listech hy-

potení banky eské.

Dr. Sušilovi poslán za výklad evangelií sv. Marka a Lu-

káše honorár 360 zl.

Y r. 1866 nadešla válka s Prusy a tu bylo povinností vý-
boru starati se o zabezpeeni jmní ped hrabivostí nepátelskou.
Ye schzi dne 19. ervna 1866 podal kan. Yojtch Hron návrh,

že se má vznésti žádost k Ordinariátu, aby peníze Ddictví

spolu s konsistorními pokladnicemi na bezpeném míst se

uschovaly, emuž bylo ochotn vyhovno. Po invasi pruské

bylo jmní pokladníkovi Dru. Ed. Terschovi vráceno. Týž byv
povýšen na hodnost kanovníka metrop. kapituly u sv. Yíta,

vzdal se svého úadu jako pokladník.
Dne 11. prosince 1866 obdržel starosta Yinaický Yýklad

evangelia sv. Jana od prof. Sušila, a spolu Pokus theol. funda-

mentální od koop. Mat. Procházky z Moravy. Yýbor ustanovil

se 18. ledna 1867 na tom, by oba rukopisy byly odevzdány v-
deckému odboru k prozkoumání.

— Y téže schzi zvolen byl
nov jmenovaný editel kn. are. semináe, jenž dosud úadje-
dnatelský horliv zastával, za pokladníka, za jednatele Dr.

Klement Borový a za zapisovatele prof. Yojtch Neumann,
len ádu kížovovnického.
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Dne 31. kvtna 1868 zemel veliký dobrodinec „Ddictví
sv. Prokopa

*
professor František Sušil, a proto odebral se sta-

rosta Ddictví, kanovník Vinaický, na Moravu, aby pítomen
byl pobbu vynikajícího, ueného a zbožného vlastence toho,

jenž byl pochován 3. ervna 1868. Yýbor pak uspoádal za nho
zádušní služby boží, které starosta dne 10. ervna 1868 v semi-

náském chrámu Pán sv. Salvátora sloužil. Eukopisy Sušilovy

uloženy byly v archivu, odkázány byvše „Ddictví sv. Prokopa."

Byly to rukopisy následující:

1. Výklad Skutk apoštolských.

2. Yýklad všech list sv. Pavla.

.S. Výklad list katolických.

4. Výklad „Zjevení sv. Jana."

5. Otcové apoštolští.

Professor Sušil obdržel za každé z evangelií nevelkého hono-

ráe; ostatní rukopisy zstavil „Ddictví sv. Prokopa" zdarma

a mimo to v závti své odkázal témuž vyvažovai úpis na

1000 zL, takže právem tento šlechetný muž i duchovn svým
arcidílem i materieln svým odkazem, jakož i tím, že tolik

rukopis daroval zdarma, „Ddictví sv. Prokopa" povznesl, jeho
hlavním dobrodincem se stal.

Proto také výbor již dne 19. ervence t. r. ve své 22té

schzi rokoval o tom, jak by Sušilovi dstojný pomník zízen

býti ml.
Mimo dobrodiní od Sušila „Ddictví sv. Prokopa" za živo-

bytí jeho prokázaná, dostalo se Ddictví po smrti Sušilov ješt

jiných. Professor Matj Procházka zaslal totiž dne 20. listo-

padu 1868 z pozstalosti professora Dra. Sušila ješt rukopis

„Sv. Justina obrana I. a 11." a „Rozmluvu s Tryfonm,
" které

zesnulý rovnž do eštiny peložil. Dále zaslal tištné exem-

pláe evangelií [sv. Matouše, Marka a Lukáše, s poznámkami
prof. Sušila do tchto vloženými, jichž pi druhém vydáni

evangelií
— na kterémž usnesl se výbor, ponvadž prvé vydání

bylo rozebráno — bylo použito.

Výbor, jenž již
—

jak výše uvedeno — dne 19. ervence

1868 o zízení pomníku Sušilova rokoval, stanovil ve schzi

výborové, dne 24. dubna 1871 konané, aby z pokladny „D-
dictví sv. Prokopa" zasláno bylo na pomník Sušilv prof. Dru.

Mat. Procházkovi 300 zl. — jakož se i o to postaral, aby k dí-

lm Sušilovým pidárí byl jeho životopis a jeho podobizna.
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Životopis sepsal prof. Matj Procliázka. I tím uctna památka

'Sušilova, že rukopis jeLo byl opsán nejprve, by mobl býti dán

do tisku, a pak originál odevzdán na památku eskému Museu.

Píbuzným pak prof. Sušila výbor r. 1875 daroval 10 exemplá
„Výkladu písma sv."

Knib. podílných tisklo se již na poátku kolem 1000,

kterýžto poet pozdji zvýšen na 1600 a na 2000. Výbor uznal

také za dobré, aby alumnm seminá eských i moravských

knihy ve snížené cen a nkterým též zdarma dávány byly.
Dne 3. února 1869 zemel na Vyšehrad zakladatel a první

starosta „Ddictví sv. Prokopa" Karel Alois Vinaický, Výbor
súastnil se pi jeho pohbu na Vyšehrad, kam dostavil se

též professor Matj Procházka z Brna. Jménem „Ddictví sv.

Prokopa" pak sloužil 11. února kan. Vincenc Bradá pontifi-

kální requiem v chrámu sv. Salvátora v seminái, kterémuž

pítomni byli : místostarosta a údové výboru, pak alumni

arcib. semináe a jiní etní ctitelov zesnulého. V tu dobu roz-

žehnal se se životem také Jan Herík, jenž pro Ddictví ob-

staral peklad katechismu tridentského.

Ve schzi konané dne 22. února 1869 zvolen opt za úda

výboru kanovník Václav Stulc, naež se konala volba starosty

a zvolen týž slovutný spisoválel eský, který byl též ve svém
úad od Jeho Eminence pana kardinála Bedicha ze Schwar-

zenberg dne 28. února t. r. potvrzen. Tentýž rok odebral se

na vnost spoluzakladatel Ddictví a pedseda vdeckého od-

boru kan. Dr. František Plaucar, na jehož místo za lena vý-
boru zvolen kanovník vyšehradský Jos. Ehrenberger.

3. miios výboru za starosty Yáclava Stiilee, kanovníka

vyšehradského a spisovatele eského,

(od 22. února 1869 do 20. dubna 1885).

Výbor, aby umožnil pistupování ke spolku, usiloval o to,

aby stanovy zjednodušeny a ponkud zmnny byly, což se

bhem r. 1872 a 1873 podailo. Stanovy nyní platné zní:

Stanovy Ddictví sv. Prokoi)a.

1. Úel spolku jest vydávati dkladné spisy ze všech od-

vtví bohovdy katolické spisovným jazykem eským a pod-

porovati spisovatele u vydávání knih téhož zpsobu.
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2. Spolek slov „Ddictví sv. Prokopa"; ústedním

sídlem jeho jest Praha.

3. Náklad na knihy vydané péoí neb pomocí spolku po-
vede pokladnice, kteráž se zakládati a rozmnožovati má vklady
údv a dobrovolnými píspvky penžitými, vnovanými ke

cti svatého Prokopa.
4. Spolek maje býti vzdlávacím istavem duchovenstva

eského i moravského, stojí pod ochranou nejdstojnjších
ordinariát eských i moravských vbec a nejdstojnjšího
knížete arcibiskupa pražského zvlášt.

5. Vklady a píspvky penžité odevzdávají se neb

zasýlají pokladníkovi Ddictví sv. Prokopa.
6. Každý i sebe menší dar pijímá spolek vdn od

knží i neknží.

7. Éádným údem stane se, kdožkoliv složí nejmén 40 zl.

r. m. bu najednou aneb bhem ty po sob jdoucích let ve

tyech lhtách jednoroních po 10 zl. r. m., aneb v osmi

lhtách pololetních po 5 zl. r. m., a podlován bude do úmrtí

svého vždy jedním výtiskem knih vydávaných nákladem téhož

Ddictví.

8. Edožkoli vnuje nejmén 100 zl. r. m., považován bude
za zakladatele téhož Ddictví a obdrží vždy po dvou vý-
tiscích každé knihy vydané Ddictvím.

9. Kdožkoli první ást vkladu dle § 7. odevzdá, nabude

již práva k úastenství a k vybírání knih vydávaných;
kdo by pak po dv léta upsaného základu zapravovati zanedbal,

pozbývá práva k odbírání; nabude ho však, jakmile doplatí.

10. Yklady složené jsou jmním Ddictví sv. Prokopa
a nevracejí se ani pro nedoplatek, ani v pípad úmrtí.

11. Každý knz jsa údem Ddictví, zavazuje se každého

roku sloužiti tichou mši sv. za živé i zemelé spoluúdy a do-

brodince téhož Ddictví, pokud možná v oktáv sv. Prokopa.
Jiní údovó závazku tomu dosti uiní zbožnou pítom-

ností pi mši sv. na týž úmysl v dotené oktáv.

12. Nesmrtelné ústavy, na p. bibliotéky, nemohou

býti údy, le složí-li 100 zl. r. m. najednou neb v pti letech

po 20 zl. r. m.

13. Správu Ddictví sv. Prokopa vede výbor sestavený
z 20 knží, kteí bu v Praze bu na blízku Prahy pebývají.

14. Údové výboru radí se v ádných schzkách o
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YŠech vcech týkajícicli se Ddictví; jmenovit písluší jim
ustanovovati spisy k vydávání a honoráry spisovatelm. K p 1 a t-

nému uzavírání potebí, aby nejmén 10 údv pítom-
no bylo.

16. Pedlohy k poradám výboru upravují se ve dvou
odborech, vdeckém a hospodáském, složených
z údv zvolených k tomu výborem.

16. Výbor se dopluje i rozmnožuje volbou, a sice na-

prostou vtšinou hlas. Volba tato platí jen na tyi léta.

17. Každého roku vystupuje z výboru 5 údv, avšak

každý z nich mže opt zvolen býti. Po ti nejprve píští léta

po stvrzení obnovených stanov vylouí se z výboru po 5 údech

losem, tvrtého roku pak odstoupí vybývajících
• 5 ostatních.

18. Ze stedu svého volí výbor naprostou vtšinou

hlas starostu, jeho námstka, pokladníka, jednatele,
a zapisovatele, avšak jen na tyi léta.

19. Právo potvrditi zvolený výbor i eené pedstaven-
stvo písluší kníž. arcib. ordinariátu pražskému.

20. Starosta ídí všeliké vci spolkové, pijímá dotyné
pípisy, opatruje archiv, rozdluje práce, bére úastenství ve

schzích odbor, svolává výbor každého tvrtletí ku poradám,

podává výroní zprávu o jmní a innosti spolku jak nejdst.
kn. arcib. ordinariátu tak též obecenstvu a zastupuje Ddictví

naproti úadm a jiným tetím osobám. Starostovi a za jeho

nepítomnosti v Praze námstkovi písluší podpisovati listiny

spolkové.
21. Pokladník pijímá vklady, píspvky a peníze str-

žené za knihy, ukládá je na úroky k úelm spolkovým, opat-

ruje pokladnici pod dohledem starostovým, vyplácí vedle po-
ukázání starostova na ádné kvitance, ve schzích podává

zprávu o jmní spolkovém a skládá celoroní úty ve výboru,

jemuž jest odpovdný.
22. Jednatel vykonává usnesení výboru s vdomím sta-

rostovým.
23. Zapisovatel píše protokol o poradách a jednání

ýboru.
24. Každý spis pijatý od výboru pedloženbu kn. arcib.

ordinariátu pražskému ku prohlednutí, a nevydá se bez cír-

kevního schválení.

26. Každý úd Ddictví sv. Prokopa mže písemn podati
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návrhy k prospcliu úkol spolkových starostovi, jemuž ná-

leží sdliti je píslušným odborm a celému výboru k uvážení.

26. O jakékoliv zmn stanov ustanovuje výbor, a sta-

rosta se postarej o náležité potvrzení se strany vrchnosti du-

chovní i svtské.

27. "Veškerý spor, jenž by vznikl z pomr spolkových,

vyizuje a urovnává soud smírí. K tomu konci voli každá

strana po tyech ze len; z tch, které jedna strana vyvolila?

vylouí druhá strana dva, a ti tyi, kteí zstali, zvolí si ped-
sedu mimo sebe, neb když by se o nj nemohli shodnouti,

ustanoví ho losem z náhradník a rozsoudí pak vc dle svého

svdomí. Kdyby byla rovnost hlas, rozhodne pedseda. Z ná-

lezu toho nelze se více ani odvolati ani souditi.

28. Kdyby však spolek za jakoukoli neodvratnou píi-
nou se musil rozejíti, jmní Ddictví sv. Prokopa se všemi

akty odevzdá se nejdst. kn. arcib. ordinariátu pražskému, kte-

rýž je podle pomru vklad rozdlí a pidlí všem ordinariá-

tm, z jejichž diecésí duchovenstvo bylo Ddictví založilo.

Z úrokv odevzdaných tchto penz rozdávány bute každého

roku zakoupené eské bohovdné knihy knžím novosvceným
s tím závazkem, aby každý jednu mši sv. obtoval za úast-

níky téhož Ddictví.

Stanovy tyto stvrzeny byly od nejdst. kn. arcib. ordinariátu pražského
dne 18. prosince 1872 c. kons. 8307.

Taktéž schváleny od c. kr. místodržitelství výnosem ze dne 31. bezna 1873

. 15071.

Dne 29. prosince 1871 vzdal se Dr. Borový jednatelství
a na jeho místo zvolen viceeditel are. semináe Dr. Fr. Hrádek,

jenž úad ten po dv léta zastával.

y roce 1872 zanášel se výbor myšlénkou vydati soubor

nejvýznamnjších spis sv. Otc, která sbírka spisy sv. Otc
apoštolských se sv. Justinem dle pekladu Sušilova zapoati
mla. Po té ml býti vydán soubor starší bohosl. literatury

eské, pohíchu však úkol ten jen ásten vyplnn byl.

Zvláštní milosti dostalo se „Ddictví sv. Prokopa" tím,
že Svatý otec Pius IX. brevem ze dne 15. dubna 1873

udlil lenm a podporovatelm „Ddictví sv. Prokopa" teh-

dejším i budoucím v pípad úmrtí plnomocné od-

pustky. Ve schzi výboru dne 29. prosince 1873 usneseno
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projeviti Svatému Otci písemní dík za omilostnní „Ddictví
sv. Prokopa" a zaslati zárove do íma po jednom skvostn

vázaném exemplái všecli knih „Ddictvím sv. Prokopa^ vy-

daných.

Nový jednací ád, jak jej vypracoval odbor, skládající se

ze starosty prof. Borového a prof. Bauera, ve schzi výboru
dne 19. února 1875 konané pijat. Zní pak takto:

Jednací ád TýI)orii Ddictví st. Prokopa.

1. Výbor vyizuje záležitosti Ddictví sv. Prokopa na po-
radách ádných a mimoádných.

2. Porady ádné bývají každého tvrtletí, mimoádné
toliko za pilné poteby.

Místo, den a hodinu schze stanoví starosta a vdti dá

všem údm výboru zvacími listy, na nichž zárove dležitjší

pedmty vyznaeny jsou.

3. Mohou-li na schzi mimoádné vyíditi se také vci,

jež by jinak na píští ádné porad tvrtletní v potaz vzíti ná-

leželo : nebudiž {starosta povinován schze v nejprve píštím
tvrtletí svolati.

4. Starostovi písluší zahájiti, íditi a ukoniti po-

rady, pedkládati návrhy; upravovati otázky k hlasování a í-

tati hlasy.

5. V pípad, že by starosta nemohl schze svolati a porady

íditi, bude námstkovi plniti dotené povinnosti.

6. Pi schzích jest poádek, jak následuje :

a) Zapisovatel peti protokol poslední schze, aby
vzat byl vbec na vdomí, schválen byl výborem a opaten

podpisem starosty a dvou len výboru.

b) Starosta podej dležitjší zprávy o vcech Ddictví

zbhlých za doby poslední.

c) Jednatel pedlož jednací protokol a podej vdomost,
kterak se úchvaly poslední porady vykonaly.

d) Pokladník podej zprávu o píjmech a vydáních a

potu oud.

e) Yykonejtež se potebné volby a sice :

«) volby, kterými doplují se výbor a odbory za pí-
inou úmrtí, odchodu z Prahy aneb dobrovolného vystoupení
nkterého lena — ve schzi nejprve píští ;
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/?) volby pti len podle §. 17. stanov — v poslední
schzi každého roku (za tou píinou poínaje r. 1876 bude je-
dnateli oznámiti v tetí schzi, kterým údm výboru jest pi
konci toho roku vystoupiti);

y) volby funkcioná pravideln — v první schzi toho

kterého roku, v mimoádných pípadech (viz. lit. «)
— v nej-

prve píští schzi;
d) volby odbor podle nastalé poteby (viz lit. a) a ^).

f) Vyizují se návrhy
«) odbor,

^) len výboru,

y) jakékoliv jiné.

7. Hlasování dje se pi volbách tajn, jinak zjevn;
léby tetina len žádala, aby hlasovalo se tajn.

8. K platné úchvale potebí, aby nejmén 10 úd bylo

pítomno ; naprostá vtšina hlas rozhoduje z pravidla.
9. Pi hlasování zjevném hlasuje starosta naposled; pi

rovném potu hlas rozhoduje hlas starostv.

Pi hlasováni tajném, shledá-li se rovný poet hlas pro
a proti, úchvala odroena bu.

Zstane-li první volba bez náležitého výsledku, optuje
. se; kdyby se však ani pi této volb nedosáhlo naprosté vt-

šiny, odroena bu ke schzi mimoádné.

10. Kdykoli se jednati aneb hlasovati má o osobní zále-

žitosti nkterého pítomného lena výboru, starosta ho požádej,

aby na tu dobu poodstoupil.

11. Návrhy dležitjší butež díve, než se pedloží vý-
boru k vyízení, podány odborm ku pedchozímu zralému

uvážení.

12. Odbory vdecký a hospodáský, každý záleží nej-

mén z pti len. Každý odbor zvolí si pedsedu, zapisovatele
a referenta.

13. Pi každém návrhu písluší první slovo podavateli a

referentu naznaenému odborem. Po té pronášejí zdání svá

lenové výboru v tom poádku, jak se byli u starosty za slovo

pihlásili. Starosta mže každému dvakrát, nanejvýš tikráte

dáti slovo o témž pedmtu.
14. Mimo starostu nikomu nesluší jakýmkoli zpsobem

v ei vytrhovati.

15. Žádá-li vtšina pítomných za konec rokování, budiž
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toliko dopuštno, aby ješt podatel návrhu aneb referent po-
slední slovo sml pronésti.

16. Po zaveném rokování starosta pedloží návrhy pí-

semn upravené k hlasování.

17. Jednání na schzích výborových zaznamenána butež

zapisovatelem v protokolu, který se vždy v nejprve píští schzi

pedloží výboru ku schválení.

18. V nastalé pilné a neodkladné poteb, nebylo-li by lze

svolati výbor na schzi mimoádnou, mže starosta uiniti po-
tebné opatení, ovšem srozumn jsa s jednatelem, po pípad
s pokladníkem a pedsedou toho kterého odboru.

19. V obzvláštních pípadech budiž v tajnosti chováno,
co by bud? celému Ddictví aneb jednotlivým osobám všelijak

na újmu býti mohlo, aneb co by starosta aneb kterýkoli len

výboru žádal, aby v tajnosti bylo zachováno.

Protektor spolku Jeho Eminence nejd. pan kardinál Bedich
ze Schwarzenberg slavil dne 15. srpna 1875 ií51eté jubileum
svého n stolení na arcibiskupský stolec pražský, za kteroužto

píinou k nmu vyslána hromadná deputace, aby mu ped-
nesla blahopání a podala adressu. Báse k tomu úelu složil

starosta Y. Stulc, desky pak skvostné zhotovil kniha Eberl.

Roku lb77 upraveno skladišt pro knihy v budov arci-

biskupského semináe; na útraty „Ddictví sv. Prokopa" pe-
neseny byly knihy „Ddictví sv. Janského" do jiné místnosti.

Svatý Otec Pius IX. slavil r. 1877 501etou ronici svého

posvcení. Za tou píinou prof. Borový uinil ve schzi vý-
borové dne 23. února 1877 konané návrh, aby spolek ronici
tuto dstojn oslavil, což se také stalo a probošt Stulc k tomu
úelu vypracoval adressu.

Redakce „asopisu katolického duchovenstva" žá-

dala r. 1878, aby vcný rejstík téhož asopisu nákladem

„Ddictví sv. Prokopa" byl vydán. Výbor ve schzi své dne

7. kvtna t. r. konané vyhovl žádosti této v ten rozum, že

„Ddictví sv. Prokopa" rejstík pro své leny vydá a redakci

asopisu tolik výtisk ponechá, kolik jest odbratel asopisu.
y téže schzi ustanoveno, aby výbor súastnil se slavnosti
odhalení pomníku Josefa Jungmanna, konané dne

15. kvtna 1878, tílennou deputací.
eskému Museu udlen diplom vného lena.
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Ve schzi výborové dne 20. prosince 1878 schválen návrh

editelstva „Akademie kesanské," aby „Ddictví sv. Prokopa"

pevzalo náklad na jeden výtisk „asopisu katolického ducho-

venstva" v sum 200 zl, což se každoron až podnes dje.

Výbor tomu z té píiny vyhovl, ponvadž ml na pamti,
že se Ddictví na poátku z fondu „asopisu kat. duchovenstva"

dostalo znaného daru 2000 zl.

C. k. okresní soud v íTové Páce ohlásil „Ddictví sv.

Prokopa" r. 1879 legát 46 zl. 42 kr. z pozstalosti dp. Josefa

"Wiedemanna, dkana, zemelého v Dolní Kalné, kterýžto legát

spolku též byl vyplacen.
C. k. notá v Hoicích, Dr. Emil Andres, oznámil spolku

dne 30. ervna t. r., že osob. dkan a jubil, knz Jan Janura
odkázal „Ddictví sv. Prokopa" 1000 zL, kteréž spolku vypla-

ceny byly dne 21. kvtna 1880.

Historickému komitétu pi doktorském sboru theologi-

ckém povolil výbor píspvek v obnosu 130 zl. na vydáni HI.

knihy „Libri erectionum," by tímto zpsobem oslavila se pa-
mátka ISOleté ronice svatoeení sv. Jana z Nepomuku. Též

bylo ureno, aby stanovy znova ve 2000 exempláích vytištny
a ku podílné knize za rok 1880 pidány byly.

Pan kanov. Srdínko, editel arcib. semináe a dosud po-

kladník, stal se sídelním kanovníkem v Staré Boleslavi. Na
jeho místo zvolen za pokladníka Dr. Bauer, na téhož místo za

jednatele Dr. Knobloch a na místo tohoto za zapisovatele Dr.

Krásí. Pokladníkovi kanovníku Srdínkovi vysloveny ve schzi
dne 20. února 1880 písemné díky za jeho mnoholetou innost

ve prospch Ddictví.

Za píinou SOletého jubilea doktorského zaslal výbor sv.

Otci Lvu XIII. blahopejný telegram dne 6. bezna 1880.

editelství „Akadenáe kesanské" žádalo dne 17. listopadu
1880 výbor, aby „Ddictví sv. Prokopa" pevzalo náklad díla

„Encyklopedie theologické."
Dne 26. listopadu 1880 ve výborové schzi po návrhu

kanovníka Dra. Františka Hrádka jednomysln na tom se usne-

seno, aby Sv. Otci Lvu XIU. za píinou encykliky Cyrillo-

Methodjské ze dne 30. záí 1880 byla jménem len „D-
dictví sv. Prokopa" podána adressa dík, kterou vypracoval
probošt Václav Štulc. Adressu tu odevzdal týž jako starosta

„Ddictví sv. Prokopa", v ím Sv. Otci dne 5. ervence
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1881, a již dne 9. ervence 1881 datována jest odpov Sv.

Otce, kterouž „Ddictví sv. Prokopskému" zaslal, a kteráž byla
ve scMzi výborové dne 3. února 1882 konané starostou sdlena.

Pro stálou pamt stjž zde laskavý otcovský list papeže
Lva XIII. v úplném znní pvodním:

Leo P. P. Xni.

Dilecte fili, salutem et Apostolicam Benedictionem!

Etsi palam voce professi sumus gaudium intimum, quo
Nos affecere studia et obsequia Slavonicae gentis testata Nobis

per viros lectissimos redeunte festa die sanctorum Cyrilli et

Metbodii : nolumus tamen peculiari responsione destitui officiosas

literas, quas eo tempore auspicato abs Te et universo sociorum

coetu, cui praees, accepimus. Nostram enimvero benevolentiam

ac studium praecipuo quodam jure coetus vester sibi vindicat

ex ipsa ratione institutionis suae, quae eo spectat, velut affir-

matis, ut in vulgus editis libris catbolicis cultus et amor fidei

in Slavica gente juvetur et provebatur. Quod quidem pruden-
tiam eximiam, nedum pietatem vestram vehementer No bis com-

mendat. Ostendit namque vestris insidere mentibus, quod om-
nibus eruditis viris persuasum esse vellemus: nimirum lite-

rarum studia tunc demum utile ministerium praestare suisque
cultoribus veram conciliare laudem, quum non ad sterilem

animi ornátm aurasque captandas levis famae adbibentur; sed

ad gloriam augendam divini nominis et curandam animarum
salutem. Quapropter non módo delectamur significationibus

sanctae laetitiae, quam experti estis ob ea quae constituimus

ad amplificandum cultum sanctorum Fratrum, qui evangelicam
lucem in regiones vestras effuderunt, sed ex eo maxim, quod
zelo vestro novus additus stimulus sit, ut avita fides, quod ad

vos attinet, crescat, floreat fructusque a£Perat inter vos et ad

Ecclesiae communionem redeant, ,'qui iisdem licet glorientur

patribus ac magistris, ab ipsa tamen discesserunt. Vos itaque
bortamur et confortamus in Domino, ut ea quam iniistis via

pergatis alacriter, et incoeptis bonis constanter instetis.

Vobis profecto neque coelestis gratiae deerit auxilium,

quod praesens ac perpetuum vobis adprecamur, neque digna

merces, quam Deus vobis pro exantlato labore cumulate re-

pendet.
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Utriusque interim auspicem esse volumus Apostolicam

Benedictionem, quam tibi, Dilecte Pili, ceterisque Tecum pia
societate conjunctis peramanter impertimur.

Datum Eomae apud S. Petrm die 9. Julii An. 1881.

Pontificatus Nostri Amio quarto.
Leo P. P. Xm.

Adressa: Bilecto filio "Wenceslao Stulc, praesidi societatis

literariae S. Procopii Pragam. -

lenové výboru stojíce vyslecbli obsab listu; k návrbu

prof. Dra. Bauera stalo se usneseni, aby papežský list tento byl
v latinském i eském znní vytištn a ku podílu lenm za

rok 1881 pipojen.
Ve schzi dne 13. kvtna 1881 oznámil starosta Yáclav

Stulc ztrátu, kterouž utrplo Ddictví úmrtím dlouholetého

lena P. Leandra Gi-rotze z ádu sv. Františka, naež pítomní
lenové povstáním soustrast nad tímto úmrtím projevili. Na
místo zesnulého zvolen lenem výboru kooper. Karlínský dp.

Perdinand Lehner. —
Spisovatel z T. J. Martinov pedložil

žádost, aby knihy Ddictvím vydané darovány byli knihovn
slovausko-katolické v Paíži, které žádosti bylo vyhovno.

Dne 3. února 1882 vzdal se Dr. Eduard Knobloch jedna-

telství, jednatelem pak zvolen Dr. Fr. Krásí a zapisovatelem

prof. Jan Dorovín.

Yýbor ve schzi své dne 31. bezna 1882 konané usnesl

se, aby dány byly nkteré knihy alumnm pražského semináe ;

rovnž byly darovány nkteré knihy bohoslovcm litomickým
pro eskou semináskou knihovnu, kterou si práv zizovali, a

konventu ádu dominikánského v Olomouci, jenž zaídil zvláštní

noviciát pro eské kandidáty.

Zasloužilý len výboru a pokladník Dr. František Bauer

povýšen byv na prestol biskupský v Brn, vystoupil z výboru,
což starosta lenm oznámil ve schzi dne 2. listop. 1882 konané.

V témž roce na vnost se odebral kan. Josef Ehrenber-

ger. Do výboru za leny zvoleni editel are. semin. Dr. Frant.

hrab Schónbom, kápl. Ekert a far. Cyrill Kanera.

Dne 27. ledna 1883 stanovil výbor, aby ke dni 30. bezna
t.

r., kdy prof. Dr. Jan Stárek, kanovník v Hradci Králové,
slavil SOletou památku svého povýšení na hodnost doktora theo-

logie, byla jubiláru odevzdána blahopejná adressa, kterou

rovnž vypracoval probošt Vácslav Štulc.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 29
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Za píinou oslavy knežskélio jubilea Jelio Eminence kar-

dinála Bediclia ze Scliwarzenberg —kteréž pipadalo na den

25. ervence, ale konalo se 15. srpna 1883 — napsal starosta

pimenou báse slavnostní, kterou Jeho Eminenci podal a

která také rozdána byla všem lenm „Ddictví sv. Prokopa."
Clen výboru editel semináe Dr. Fr. krab Schoenbom

byl 22. srpna 1883 jmenován biskupem v CeskýcL. Budjovicícli
a dne 18. listopadu t. r. v semináském cbrámu P. na biskupa

posvcen, které slavnosti výbor se súastnil.

Tokoto roku zaslány též spolku „Komenský" ve Vídni

nkteré kniky „Ddictvím sv. Prokopa" vydané.
Knika podílná r. 1884 vydaná vnována byla lOOOletó

památce blaké smrti sv. Metkodje a bylo k ní pidáno d-
stojné vyobrazení slovanských apoštol.

Žádostem alumn eských a moravských za nové vydání

Sušilových spis vyhovno tím, že uspoádáno bylo druhé

vydání evangelických výklad. Místo pokladníka sveno nov
jmenovanému rektoru k. a. semináe p. Yinc. Mottlovi.

Ye schzi dne 20. dubna 1885 konané vnoval pedseda
nejprve velou a vdnou upomínku zvnlému protektoru

„Ddictví sv. Prokopa" Jeho Eminenci kardinálu Bedichovi ze

Schwarzenberg, jehož památku pítomní lenové výboru, se

sedadel povstavše, poctili.

3. Cinnos výboru za starosty Th.Dra. Klementa Borového,

professora na vysokých školách pražských, napotom kano-

vníka a praelata u st. Yíta

(od 20. dubna 1885 až dosud).

Roku 1885 kapitulní vikariát potvrdil volbu všech funk-

cioná: starosty kan. Dr. Kl. Borového, místostarosty Dr.

Rup. Smolíka, jednatele kan. Dr. Er. Krásla, pokladníka edi*

tele arcib. semináe Yinc. Mottla a zapisovatele prof. Jana

Dorovína.

Ye schzi výboru dne 26. bezna 1886 sdlen obsah pi-

píšu Jeho knížecí Milosti nejd. pana arcibiskupa Františka de

Paula, jímž tento za blahopání, výborem jemu k povýšení na

prestol . sv, Yojtcha projevená, díky vzdává. Yýbor úastnil

se slavné inthronisace dne 15. srpna 1885 a podal novému arci-

pastýi, kterého s pýchou mezi své leny ítá, holdovací báse.
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Y téže schzi pijato bylo „Collegium boliemicum," zízené

v ím, podntem novélio arcipastýe pražského, za lena a

všechny dosud vydané knihy mu darovány. Rovnž darovány
veškeré knihy nákladem „Ddictví sv. Prokopa" vydané kon-

viktu studujících v Píbrami.

Dne 25. íjna 1886 sdleno, že místostarosta Dr. Rupert
Smolík povýšen byl k hodnosti opata bevnovsko-broumovského.

Yýbor vzdal mu dík za platné služby „Ddictví" prokázané.

Na jeho místo zvolen za místostarostu dne 20. pros. 1886 ka-

novník Dr. Frant. Hrádek.

Ve schzi dne 20. dubna 1887 uzaveno, aby výbor k vy-
zvání komitétu zízeného k oslav SOletóho knžského jubilea

Jeho Svatosti Lva XIII. vnoval dar urený pro nkterého

missijního biskupa, na kterémžto daru jméno sv. Prokopa vhod-

ným zpsobem vyznaeno býti mlo.
Dle výkresu architekta Antonína Barvitia, starosty „Aka-

demie tesíanské," zhotoven byl velmi ozdobn pracovaný, stí-

brný a v ohni vyzlacený etz biskupský s kížem (pecto-

rale), pak berla biskupská ze deva hruškového, ržového
a mahagonového, se stíbrnými kroužky. Nebylo lze vylíiti

pvabnost nákresu a vznešenost myšlénky pi ástech figura-

tivních, které vyezávali z ržového deva umlci „odboru pro
krásná umní" v „Kesanské akademii pražské." Pan A. Y.

Barvitius v Praze, pvodce podivuhodného návrhu, sám ídil

provedeni této pekrásné práce. Jak roztomilá to byla my-
šlénka : spirála posypaná lístky vavínovými, v jejímž stedu

vystupovalo jako nebeské zjevení vyobrazení Bohorodiky s bož-

ským Synákem, vyezávané v plné postav z ržového deva
velmi píjemné barvy! Jakou pokoru a lásku ]'evili oni dva

andlé v hluboké úct kleící ! Pi spodu symbolického kmene,

posilován oním rajským vidním, poustevník a opat svatý

Prokop potíral ábla a šlapal mu vítzn na šíji. Na okrouhlém

podstavci této skupiny, velmi dovedn modellované ve svých

drobných rozmrech, byla ješt kaplika na poustce svatého

poustevníka. Široký stíbrný kroužek se zlatými obroukami
a posázený drobnými drahými kameny, s nápisem ve žlábku,

pak druhý kroužek zdobený nahoe vncem stíbrných list,

spojovaly skupinu svrchu vyKenou s kloubem neboli kolínkem

berly. Zde bylo tré svatých archandl: Michaela, Gabriela a

Rafaela, vydlabaných v reliéfu z ržového deva, oddlených
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od sebe vyezávanými ratolestkami vavínovými. Dva stíbrné

kroužky, tvoící spodní ás kloubu berly, byly tence pozlacené
a na nicb, na dv ásti rozdlen, byl nápis vnovací. Yelmi

bezká byla hlavice pod sloupcem, složená z list bodlákových.,
od které sestupovala kl berly ze deva palissandrovébo.

Berla, vnovaná Sv. Otci „Ddictvím sv. Prokopa," byla
dle úsudku znalc a umlc dílem umleckým a svébo drubu

jediným, ponvadž tento odznak dstojnosti a pravomoci vele-

pastýské dlává se obyejn z kovu více mén vzácného
;
mimo

to však byla dílem umleckým, zvlášt výteností myšlénky,
rozvrhu i práce ezbáské. Archit. Barvitius, chvaln proslulý
ve svt umleckém, i výborní umlci „Kesanské akademie

pražské" snažili se o závod, aby osvdili ve Vatikánské vý-
stav svou dovednost i oddanost ke sv. Otci, jemuž dílo jejich

bylo ureno za dar.

Spolu s nádhernou berlou biskupskou darována byla kro-

p nka, uvnit stíbrná a vyzlacená. Kdo prohlédl si orna-

menty této kropenky, snadno poznal, že patila k jedné a téže

garnitue biskupských insignií. Obloukovité držátko, obrouka
na okraji a podstavec byly stíbrné, s pknou kvítkovou

ozdobou práce vypuklé a vyhloubené, a s pozlacenými okraji.

Vlastní nádoba kropenky byla z hndého deva kokosového

a rukojet kropáe ze deva ržového se stíbrnými kroužky
a se stíbrnou, provrtávanou a pozlacenou makovicí.

Dary tyto jak na Pražské tak i na Vídeské výstav bu-

dily v obzvláštní míe pozornost obecenstva i znalcv umní
a došly zasloužené chvály. Zlatý etz vyšel z dílny zlatníka

Eummla v Praze, práce ezbáská z rukou Veselého, a mon-
tování bylo od Em. Kautsche.

Obnos na ten úel „Ddictvím sv. Prokopa" vnovaný
inH 928 zl. 60 kr.

Výbor domníval se, že i tím sv. Otci alespo ponkud se

zavdí, když v eském jazyku vydá spolenou prací P. Jana

Vofcky z T. J. a prof. Václ. Vojáka upravený slavnostní spis :

Kozprava Jeho Emin. kard. Josefa Pecciho, bratra Jeho Sva-

tosti, o pojednání sv. Tomáše Akvinského „De ente et essen-

tia", kterýž i Jeho Svatosti i Jeho Eminenci poslán byl ve

skvostné vazb s píslušným vnováním do Eíma. Veškeré

knihy Ddictvím vydané zaslány ve skvostné vazb bibliotéce

Vatikánské.
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Ve schzi výborové konané dne 25. listopadu 1887 sta-

rosta sdlil, že oba bývali hodnostái „Ddictvi sv. Prokopa,"

probošt Václav Štulc na Vyšebrad a Th. Dr. Eupert Smolík,

opat v Broumov, na vnost se odebrali. Obma vnována
vdná vzpomínka, naež lenové výboru povstáním z míst

svýcb zvnlým soudruhm úctu vzdali.

Y téže schzi darovány byly veškeré knihy „Ddictvím
sv. Prokopa" vydané knihovn pražského konventu franti-

škánského.

Na vdomí vzato, že p. fará Sula na Morav odkázal

^Ddictví sv. Prokopa" 500 zl. —
Spolku studujících „Arnošt z Pardubic" jakož i bohoslov-

•cm v Budjovicích výbor ve schzi své dne 9. února 1888

daroval nkolik knih. Ve schzi pak dne 19. íjna t. r. povo-

leno, aby bohoslovcm seminá ponechány byly nkteré knihy
v levnjší cen.

Clen výboru prof. akad. gymnasia Jan Dorovín byl po-
volán na vnos 21. února 1888. Na jeho místo zvolen lenem
nov jmenovaný editel kn. are. semináe Frant. Brusák. Je-

likož dosavadní pokladník Vine. Mottl, jsa povýšen k hodnosti

sídelního kanovníka na Vyšehrad, dále úad pokladníka za-

stávati nemohl, zvolen za pokladníka rektor are. semináe Fr.

Brusák a za zapisovatele Fr. Ekert.

V téže schzi výbor k oslav jubilea 401eté vlády Jeho

Velienstva, císae a krále Františka Josefa I. ustanovil, aby
z pokladny „Ddictví sv. Prokopa" obnos 500 zL, v pti letech

po sob jdoucích splatný, vnován byl k fondu vdecké aka-

demie království eského.

Staiký dkan Karlšteinský Msgr. Mat. Heinrich vzdal

se pro churavosf lenství výboru i usneseno, aby mu za dlou-

holeté obtavé psobení ve výb. vysloveny byly zvláštní díky.

Vicerektor eské koleje v ím Dr. Frant. Zapletal oznámil,
že Ddictví sv. Prokopa u píležitosti Vatikánské výstavy vy-
znamenáno bylo záslužným diplomem.

Soukromé stední díví škole „Minerva" v Praze povo-

leny ve schzi dne 14. listopadu 1890 nkteré knihy.

Výbor usnesl se dne 24. listopadu 1891, aby ku podílné
knize pidáno bylo dležité dílko „Elášter sv. Anežky" v Praze.

Spis ten sestavil W. W. Tomek a architekt Josef Mocker

opatil jej zdailými obrázky, jež svým nákladem vydala c. k.
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ústední komise pro zacliování umleckýcli památek ve Yidni.
— Sdleno, že kanov. Mottl v rodišti svém mst Sedlci zesnul.

Na místo editele Fr. Brusáka, jenž byl zvolen za kanovníka

metrop. kapitoly, zvolen pokladníkem nový ed. arcib. semináe

Dr. Jos. Doubrava.

Praesidium eské akademie císae Františka Josefa za-

slalo dne 16. íjna 1892 medalii, raženou na památku založení

eské akademie.

Ve schzi dne 29. prosince 1893 oznámeno, že zemská

komise bistorická požádala výbor „Ddictví sv. Prokopa", by
kniby „Ddictvím sv. Prokopa" vydané darovány byly k tomu

úelu, aby — opateny byvše dstojnou vazbou — zaslány

byly s jinými ješt historickými spisy do íma, kdež byly

vadny mezi píruná díla sloužící k poteb badatel v ar-

chivech Vatikánských.

Výbor ve schzi své dne 18. ervna 1894 zásadn.schválil,

aby nutné výdaje pedbžné, jichž teba pi vypracování I. dílu

„Encyklopedie theologické", z pokladny „Ddictví sv. Prokopa"

uhrazeny býti mohly.
Na místo Msgr. Ferdinanda Kalousa, svtícího biskupa

pražského, jenž byv povýšen k hodnosti proboštské v Staré

Boleslavi, Prahu opustil, zvolen do výb. P. IvanWagner, kni-

hovník na Strahov.

Pro národopisnou výstavu eskoslovanskou r. 1895 poá-
danou byly zaslány ve skvostné vazb knihy Ddictvím vy-
dané a ve zvláštní skíni církev, oddlení vystaveny.

111. Hodnostái a funkcionái „Ddictví sv. Prokopa."

1. Protektoi:

1. Jeho Eminence kardinál kníže arcibiskup Bedich ze

Schwarzenberg.
2. Jeho Eminence kardinál kníže arcibiskup František de

Paula, hrab ze Schónborn.

3. Starostové:

1. Karel Vinaický, kanovník Vyšehradský, (od poátku
do 3. února 1869) ;

2. Václav Štulc, kanovník a potom probošt Vyšehradský,

(od 22. února 1869 do 20. dubna 1885);
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3. Th. Dr. Klement Borový, professor na vysokých ško-

lácli pražských, napotom kanovník a prelát u sv. Víta (od

20. dubna 1885 až dosud).

3. MístostarostOYé :

1. Th. Dr. Vincenc Náhlovský, professor na vysokých
školách pražských, napotom kanovník a probošt u Všech Sva-

tých (od poátku až do konce r. 1873) ;

2. Josef Ehrenberger, kanovník Vyšehradský, (od 29.

prosince 1873 do r. 1880);

3. Th. Dr. Klement Borový (od 18. prosince 1880 do 20-

dubna 1885);

4. Th. Dr. Rupert Smolík, professor na vysokých školách

pražských a pak opat v Broumov (od 20. dubna 1885 do 25.

íjna 1886):

5. Th. Dr. František Hrádek, kanovník a potom prelát

arcijáhen u sv. Víta a gen. viká arcidiecése pražské (od 20.

prosince 1886 až dosud).

4. Jednatelé:

1 . František Srdínko, vícerektor arcibiskupského semináe,

napotom editel téhož semináe a kanovník ve Staré Boleslavi

(od poátku až do 30. ledna 1867) ;

2. Th. Dr. Klement Borový, vícerektor arcibiskupského
semináe (od 30. ledna 1867 do 29. prosince 1871) ;

3. Th. Dr. František Hrádek, vícerektor arcib. semináe

(od 29. prosince 1871 do 29. íjna 1874) ;

4. Th. Dr. Frant. Sales. Bauer, professor na vysokých ško-

lách pražských, pak editel arcib." semináe a potom biskup
v Brn (od 29. íjna 1874 až do 20. února 1880);

6. Th. Dr. Eduard Knobloch, hlavní fará u Matky Boží

ped Týnem (od 20. února 1880 do konce bezna 1882);

6. Th. Dr. František Krásí, pedstavený kníž. arcib. kon-

viktu studujících a pak kanovník u sv. Víta na hrad Praž-

ském (od 30. bezna 1882 až podnes).

5. Pokladníci:

1. Th. Dr. Eduard Tersch, ed. are. semináe, potom
kanovník a probošt u sv. Víta (od poátku do r. 1867);
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ústední komise pro zachování nmleckýcli památek ve Yídni,
— Sdleno, že kanov. Mottl v rodišti svém mst Sedlci zesnul.

Na místo editele Fr. Brusáka, jenž byl zvolen za kanovníka

metrop. kapitoly, zvolen pokladníkem nový ed. arcib. semináe
Dr. Jos. Doubrava.

Praesidium eské akademie císae Františka Josefa za-

slalo dne 16. íjna 1892 medalii, raženou na památku založeni

eské akademie.

Ve schzi dne 29. prosince 1893 oznámeno, že zemská

komise Mstorická požádala výbor „Ddictví sv. Prokopa", by
knihy „Ddictvím sv. Prokopa" vydané darovány byly k tomu

úelu, aby — opateny byvše dstojnou vazbou — zaslány

byly s jinými ješt historickými spisy do Rima, kdež byly

vadny mezi píruná díla sloužící k poteb badatel v ar-

chivech Vatikánských.

Výbor ve schzi své dne 18. ervna 1894 zásadn.schválil,

aby nutné výdaje pedbžné, jichž teba pi vypracování I. dílu

„Encyklopedie theologické", z pokladny „Ddictví sv. Prokopa"

uhrazeny býti mohly.
Na místo Msgr. Ferdinanda Kalousa, svtícího biskupa

pražského, jenž byv povýšen k hodnosti proboštské v Staré

Boleslavi, Prahu opustil, zvolen do výb. P. IvanWagner, kni-

hovník na Strahov.

Pro národopisnou výstavu eskoslovanskou r. 1896 poá-
danou byly zaslány ve skvostné vazb knihy Ddictvím vy-
dané a ve zvláštní sldíni církev, oddlení vystaveny.

III. Hodnostái a funkcionái „Ddictví sv. Prolcopa.''

1. Protektoi:

1. Jeho Eminence kardinál kníže arcibiskup Bedich ze

Schwarzenberg.
2. Jeho Eminence kardinál kníže arcibiskup František de

Paula, hrab ze Schónborn.

3. Starostové:

1. Karel Vinaický, kanovník Vyšehradský, (od poátku
do 3. února 1869) ;

2. Václav Štulc, kanovník a potom probošt Vyšehradský,

(od 22. února 1869 do 20. dubna 1885) ;
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3. Tli. Dr. Klement Borový, professor na vysokých ško-

lácli pražských, napotom kanovník a prelát u sv. Yíta (od

20. dubna 1885 až dosud).

3. Místostarostové :

1. Th. Dr. Vincenc ISÍálilovský, professor na vysokých
školách pražských, napotom kanovník a probošt u Všech Sva-

tých (od poátku až do konce r. 1873);

2. Josef Ehrenberger, kanovník Vyšehradský, (od 29.

prosince 1873 do r. 1880);

3. Th. Dr. Klement Borový (od 18. prosince 1880 do 20-

dubna 1885) ;

4. Th. Dr. Rupert Smolík, professor na vysokých školách

pražských a pak opat v Broumov (od 20. dubna 1885 do 25.

íjna 1886) ;

5. Th. Dr. František Hrádek, kanovník a potom prelát

arcijáhen u sv. Víta a gen. viká arcidiecése pražské (od 20.

prosince 1886 až dosud).

4. Jednatelé:

1. František Srdínko, vicerektor arcibiskupského semináe,

napotom editel téhož semináe a kanovník ve Staré Boleslavi

(od poátku až do 30. ledna 1867);

2. Th. Dr. Klement Borový, vicerektor arcibiskupského
semináe (od 30. ledna 1867 do 29. prosince 1871) ;

3. Th. Dr. František Hrádek, vicerektor arcib. semináe

(od 29. prosince 1871 do 29. íjna 1874) ;

4. Th, Dr. Frant. Sales. Bauer, professor na vysokých ško-

lách pražských, pak editel arcib." semináe a potom biskup
v Brn (od 29. íjna 1874 až do 20. února 1880);

5. Th. Dr. Eduard Knobloch, hlavní fará u Matky Boží

ped Týnem (od 20. února 1880 do konce bezna 1882);

6. Th. Dr. František Krásí, pedstavený kníž. arcib. kon-

viktu studujících a pak kanovník u sv. Víta na hrad Praž-

ském (od 30. bezna 1882 až podnes).

5. Pokladníci:

1. Th. Dr. Eduard Tersch, ed. are. semináe, potom
kanovník a probošt u sv. Víta (od poátku do r. 1867);
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2. 'František Srdínko, ed. are. semináe (od r, 1867 do

r. 188C);

3. Tli. Dr. Fr. Bauer, ed. are. semin. (od r. 1880 do 2.

listopadu 1882);

4. Msgr. Th. Dr. František hrab ze Sehonborn, editel

kníž. are. semináe (od 2. listopadu 1882 do 15.- dubna 1884).

5. Vincenc Mottl, editel are. semináe a pak kanovník

na Yyšebrad (od 15. dubna 1884 do 19. íjna 1888);

6. František Brusák, editel arcibisk. semináe a potom
kanovník u sv. Yíta (od 19. íjna 1888 do 24. listopadu 1891);

7. Th. Dr. Josef Doubrava, editel are. semináe (od 24.

listopadu 1891 až posud).

6. Výbor:

P. Adámek Kazimír, provineiál ádu františkán, Dr. Bauer,
Dr. Borový, kanovník Vincenc Bradá, Dr. Egon Brém z ádu

premonstrát na Strahov, prof. Jan Dorovín, Dr.\ Josef Dou-

brava, prof. Jan Drozd, len ádu piaristského rektor P. Prokop

Dvorský, kanovník Josef Ehrenberger (f 7. února 1882j, Frant.

Ekert, kaplan u sv. Vojtcha, nyní fará u Panny Marie Snžné
v Praze, P. Filip Hypolit, provineiál . františkán, P. Grrotz

Leander, len ádu františkán. Vyšehradský kanovník a hlavní

fará u sv. Mikuláše Jan Havl, kiž. Fr. Havránek, hl. fará

M. Heinrich, Dr. Václav Hlavatý, gymn. professor, Dr. Václav

Horák, sekretá ádu kižovník, potom professor na vysokých
školách a nyní velmistr téhož ádu. Ord. sekretá nyní svtící

biskup pražský Msgr. Ferd. Kalous, Dr. Mikuláš Karlách, ka-

novník Vyšehradský, Dr. Eduard Knobloch, P. Cyrill Kanra,
fará u sv. Markéty v Bevnov, len ádu premonstrát a

novicmistr na Strahov P. Justin Koblasa, kanovník u Všech

Svatých Dr. Kryštfek, Vyšehradský kan. Beneš M. Kulda,

metrop. kan. Albert Kfíer, redaktor Msgr. Ferd Lehner, fará

na Vinohradech, Dr. Vincenc Náhlovský, far. u sv. Jindicha

Navrátil, prof. Vojtch Neumann, fará Václav Nykles, kaplan

Pokorný, fará Plaek, Dr. Karel ehák, Dr. Ignác Salát, vice-

rektor, Dr. Eupert Smolík, prof. na vysokých školách a pozdji

opat Bevnovsko-Broumovský, provisor Ed. Sittler, kanovník

Vyšehradský a fará Smíchovský Vine. Svehla, Dr. Ed. Tersch,

kooperátor v Bubeni Frant. Vacek, P. IvanWagner, bibliote-
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ká na Strahov, provisor František Veselý, Fr. Bolí. Vinklá,
Dr. Karel Vondruška, administrátor u sv. Havla, gymn. prof.

Václav Zikmund.

7. Zapisovatelé:

Karel Navrátil, Ferd. Pokorný, Dr. Klem. Borový, Fr.

Vinklá, Dr. Ed. Knoblooh, Dr. Fr. Krásí, Jan Dorovin, Fr.

Ekert.

8. Vdecký odbor:

Adámek, Dr. Bauer, Dr. Borový, Dr. Doubrava, Dvorský,
Dr. Horák, Dr. Hrádek, Dr. Kadeávek, Dr. Krásí, Dr. Ejyšt-
fek, Dr. áhlovský, Dr. Plaucar, Dr. Smolík, Dr. Tersch.

9. Hospodáský odbor:

G-rotz, Havl, Heinrich, Kalous, Srdinko, Ejiobloch, Drozd.

Spisy nákladem Ddictví sv. Prokopa vydané.

Podíl . I. za rok 1863. Evangelium sv. Matouše. Peloženo a

obšírn vyloženo od Františka Sušila, profesora theologie.

V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny 1863. 4^, (Rozebráno.)

Druhé, opravené a rozmnožené vydáni. Redigoval
Dr. Klement Borový. V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny.
1871. 40. Stran 379. Cena 2zl. r. m.

Podíl . n. za rok 1864. Evangelium sv. Marka. Peloženo a

obšírn vyloženo od Fr. Sušila. V Praze. Tisk Karla Bell-

manna. 1865. 4° (Rozebráno.)

Druhé, nezmnné vydáni. V Praze. Tiskem Rohlíka
a Sieversa. 1885. 4". Stran 75. Cena 60 kr.

Podíle, m. za rok 1865. Evangelium sv. Lukáše. Peloženo
a obšírn vyloženo od Dr. Fr. Sušila, profesora theologie.

V Praze. Tisk Karla Bellmanna 1865. á^. (Rozebráno.)

Druhé, nezninné vydání. V Praze. Tiskem Rohlíka
a Sieversa 1885. 40. Stran 223. Cena 90 kr.
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2.
'

František Srdínko, ed. are. semináe (od r. 1867 do

r. 1880);

3. Tli. Dr. Fr. Bauer, ed. are. semin. (od r. 1880 do 2.

listopadu 1882);

4. Msgr. Th. Dr. František hrab ze Schonborn, editel

kníž. are. semináe (od 2. listopadu 1882 do 16.- dubna 1881).

5. Vincene Mottl, editel are. semináe a pak kanovník

na Yyšebrad (od 15. dubna 1884 do 19. íjna 1888);

6. František Brusák, editel areibisk. semináe a potom
kanovník u sv. Víta (od 19. íjna 1888 do 24. listopadu 1891);

7. Th. Dr. Josef Doubrava, editel are. semináe (od 24.

listopadu 1891 až posud).

6. Výbor :

P. Adámek Kazimír, provinciál ádu františkán, Dr. Bauer,
Dr. Borový, kanovník Vineene Bradá, Dr. Egon Brém z ádu

premonstrát na Strakov, prof. Jan Dorovín, Dr.\ Josef Dou-

brava, prof. Jan Drozd, len ádu piaristského rektor P. Prokop

Dvorský, kanovník Josef Ehrenberger (f 7. února 1882j, Frant.

Ekert, kaplan u sv. Vojtcha, nyní fará u Panny Marie Snžné
v Praze, P. Filip Hypolit, provinciál . františkán, P. G-rotz

Leander, len ádu františkán, Vyšehradský kanovník a hlavní

fará u sv. Mikuláše Jan Havl, kiž. Fr. Havránek, hl. fará

M. Heinrich, Dr. Václav Hlavatý, gymn. professor, Dr. Václav

Horák, sekretá ádu kižovník, potom professor na vysokých
školách a nyní velmistr téhož ádu. Ord. sekretá nyní svtící

biskup pražský Msgr. Ferd. Kalous, Dr. Mikuláš Karlách, ka-

novník Vyšehradský, Dr. Eduard Knobloeh, P. Cyrill Kanra,
fará u sv. Markéty v Bevnov, len ádu premonstrát a

noviemistr na Strahov P. Justin Koblasa, kanovník u Všech

Svatých Dr. Kryštfek, Vyšehradský kan. Beneš M. Kulda,

metrop. kan. Albert Kffer, redaktor Msgr. Ferd Lehner, fará
na Vinohradech, Dr. Vincenc Náhlovský, far. u sv. Jindicha

Navrátil, prof. Vojtch Neumann, fará Václav Nykles, kaplan

Pokorný, fará Plaek, Dr. Karel ehák, Dr. Ignác Salát, vice-

rektor, Dr. Rupert Smolík, prof. na vysokých školách a pozdji

opat Bevnovsko-Broumovský, provisor Ed. Sittler, kanovník

Vyšehradský a fará Smíchovský Vine. Svehla, Dr. Ed. Tersch,
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ká na Strahov, provisor František Veselý, Fr. Boh. Vinklá,
Dr. Karel Vondruška, administrátor n sv, Havla, gymn. prof.

Václav Zikmund.

7. Zapisovatelé:

Karel Navrátil, Ferd. Pokorný, Dr. Klem. Borový, Fr.

Vinklá, Dr. Ed. Knoblocli, Dr. Fr. Krásí, Jan Dorovin, Fr.

Ekert.

8. Ydecký odbor:

Adámek, Dr. Bauer, Dr. Borový, Dr. Doubrava, Dvorský,
Dr. Horák, Dr. Hrádek, Dr. Kadeávek, Dr. Krásí, Dr. E!ryšt-

fek, Dr. Náhlovský, Dr. Plaucar, Dr. Smolik, Dr. Tersch.

9. Hospodáský odlbor:

Grrotz, Havl, Heinrich, Kalous, Srdínko, Knobloch, Drozd.

Spisy nákladem Ddictví sv. Prokopa vydané.

Podíl . I. za rok 1863. Evangelium sv. Matouše. Peloženo a

obšírn vyloženo od Františka Sušila, profesora theologie.

V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny 1863. 4^. (Rozebráno.)

Druhé, opravené a rozmnožené vydání. B.edigoval
Dr. Klement Borový. V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny.
1871. 40. Stran 379. Cena 2 zl. r. m.

Podíl . n. za rok 1864. Evangelium sv. Marka. Peloženo a

obšírn vyloženo od Fr. SvMla. V Praze. Tisk Karla Bell-

manna. 1865. 4° (Eo zeb ráno.)

Druhé, nezmnné vydání. V Praze. Tiskem Rohlíka
a Sieversa. 1885. 4". Stran 75. Cena 60 kr.

Podíl . ni. za rok 1865. Evangelium sv. Lukáše. Peloženo
a obšírn vyloženo od Br. Fr. Sušila, profesora theologie.

V Praze. Tisk Karla Bellmanna 1865. 4^. (Rozebráno.)

Druhé, nezmnné vydání. V Praze. Tiskem Rohlíka
a Sieversa 1885. 4P. Stran 223. Cena 90 kr.
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Podíl . IV. za rok 1866. Katechismus z naízení snmu Trí-

dentského k pastým duchovním. Pel. Jan Herik. Eedi-

goval V. Zikmund. V Praze. Tiskem kn. are. knilitiskániy.
1867. Malá 8°. Stran 602. Cena 1 zl. 60 kr.

Podíl . Y. za rok 1867. Evangelium sv. Jana. Peloženo a

obšírn vyloženo od Br. Frant. Sušila^ profesora theologie.

Y Praze. Tisk Karla Bellmanna. 1867. 4^. (Pipojen seznam

údv ^Ddictvi" od roku 1861—1867.) (Rozebráno.)
Drubé, nezmnné vydání. Y Praze. Tiskem kn. a.

knihtiskárny. 1886. 4^. Stran 309. Cena 2 zl.

Podíl . VI, za rok 1868. Rukov pro zpovdníky. Sepsal Dr.

Bupert F. Smolík. V Praze. Tisk Karla Bellmanna. 1868.

Velká 80. (Rozebráno.)

Podíl . YII. za rok 1869. Skutky Apoštolské. Peloženy a ob-

šírn vyloženy prací Br. Fr. Sušila, nkdy profesora theol.

a . kanovníka v Brn. Redigovali Dr. Klement Borový a

Br. Jan Velhartický. V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny,

1869. 40. Stran 295. Cena 1 zl. 60 kr.

Podíl . vm. za rok 1870. Listové sv. Pavla Apoštola. S vý-
kladem Br. Fr. Sušila, nkdy profesora theologie a . ka-

novníka v Brn. Díl I. (Obsahuje epištolu k ímanm, I. ku

Korinfanm, II. ku Korinfanm.) Redigovali Br. Klement

Borový a Br. Jan Vélhartický. V Praze. Tiskem k. a. knih-

tiskárny. 1870. 40. Stran 404. Cena 2 zl. 50 kr.

Podíl IX. za rok 1871. Listové sv. Pavla Apoštola. S vý-
kladem Br. Fr. Sušila, nkdy profesora theologie a . ka-

novníka v Brn. Díl 11. (Zahrnuje ostatní epištoly až na list

k Židm.) Redigovali Br. Klement Borový a Br. Jan Vél-

hartický. V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny. 1871. 4^. Stran

447. Cena 2 zl. 80 kr.

Pozn. K tomuto dílu pipojena Sušilova podobizna do

ocele rytá a životopis jeho, který sepsal prof. Matj Pro-

cházka v Brn.

Podíl . X. za rok 1872. Písmo Sv. Nového Zákona. S výHa-
dem Br. Frant. Sušila, nkdy prof. theol. a . kanovníka
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Y Brn. iObsahuje: List sv. Pavla k Židm, listy ostatních.

sv. Apoštolv a Zjevení, sv. Jana.) Eedigovali: Dr. Klement

Borový a Dr. Jan Velhartický. Y Praze. Tiskem k. a. knih-

tiskárny. 1872. 40. Stran 605. Cena 3 zl.

Podíl . XI. za rok 1873. Antonín Brus z Mohelnice, arcibi-

skup Pražslcý. Historicko-kritický životopis. Ka oslavu 9001etého

jubilea diec. Pražské sepsal Dr. Klement Borový, c.k. ádný
profesor na vysokých školách Pražských. V Praze. Tiskem

k. a. knihtiskárny. 1873. Velká 8^. Stran 324. Cena 2 zl.

I osn. K tomuto podílu pipojeno odpustkové breve J. S.

papeže Pia IX., jakož i pemnné stanovy.

Podíl . Xn. za rok 1874 Spisy Sv. Otcv apoštoisicýcli a

Justina Muenílca. Peložil, vysvtlil a úvody opatil Dr. Fr.

Sušil, prof. theologie a . kanovník v Brn. Yydání tetí
- opravené a rozhojnné. Redigoval Dr. Klement Borový.
Y Praze. Z knihtiskárny Cyrillo-Methodjské. 1874. Yel. 80.

Stran 460. Cena 2 zlaté.

Podíl . Xm. za rok 1875. Ueni Mistra Jana Husi, na zá-

klad latinských i eských spisv jeho, jakož i od-

souzeni Husovo na snmu Kostnickém. Sepsal Dr.

Ant. Lens, profesor bohosloví v Budjovicích. Y Praze. Ti-

skem kníž. arcib. knihtiskárny. 1875. Yelká 8^. Stran 361.

Cena 2 zl.

Podíl . XIY. za rok 1875. (Druhý.) Sv. Otce Irenea bi-

skupa a mueníka: Patero i(nih proti kacístvím, s nkte-

rými dodatky peložil, vysvtlil a úvodem opatil Jan Nep.
Fr. Desolda, kapitulár a knz . praemonstr. v Teplé etc,

prof. klasických eí na c. k. gymnasiu Plzeském. Redigo-
val Dr. Fr. Bauer. Y Praze. Z knihtiskárny Cyrillo-Metho-

djské. 1876. 80. Stran 546. Cena 2 zl. 50 kr.

Podíl . XY. za rok 1876. Q. Sept. Fl. Tertulliana Apo-

logetikum. Peklad a úvod od Vád. Vojáka, profesora na

akadem. gymnasii v Praze. Yysvtlivky a ukazatele opatil
Dr. Fr. Bauer, profesor na vysokých školách Pražských.
Y Praze. Písmem knihtiskárny Cyrillo-Methodjské. 1877

Yelká 80. Stran 143. Cena 80 kr.
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Podil . XYÍ. za rok 1876. (Druliý.) Sv. Makaria Aegypt-
ského: Padesát homilií duchovních. Peložil JanVlek^knz
cirkevni. K tisku upravil a úvodem jakož i summariemi a

ukazsovatelem opatil Dr. Fr. Bauer, profesor theol. na vys.

školácli Pražských.. V Praze. Písmem knihtiskárny Cyrillo-

Methodjskó. ]878. Velká 80. Stran 210. Cena 1 zl. 20 kr.

Podíl . XYn. za r. 1877. Martin Medek, arcibiskup Praž-

ský. Historicko-kritickó vypsáni náboženských pomr v Ce-

chách od r. 1581—1590. Napsal Lr. Klement Borový, c. k.

prof. na vys. Školách Pražských. Y Praze. Písmem knihti-

skárny Cyrillo-Methodjské. 1877. Velká 8^. Stran 220. Cena
1 zl. 20 kr.

Podíl . XVm. za rok 1878. Poselkyn starých príbhv e-

ských. Díl II. Sepsal Jan Beckovský, knz . kižovník
s ervenou hvzdou. K vydání upravil Dr. Ant. Rezek, docent

na universit Pražské. Svazek první. (L. 1 526—1607.)

V Praze. Písmem knihtiskárny B. Stýblovy. 1879. Vel. 8^.

Stran 444. Cena 2 zl. 50 kr.

Pr^7o7^á;• Jenerální: rejstík vcný asopisu kato-

lického duchovenstva od r. 1828—^1878. Sestavili Dr.

Kl. Borový a J. Ježek. V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny.

Podíl . XIX. za rok 1879. Poselkyn starých píhhv e-

ských. Díl n. Sepsal Jan Beckovský, knz . kižovník
s ervenou hvzdou. K vyd. upravil Dr. Ant. Bezek, docent

na universit Pražské. Svazek druhý. (L. 1608—1624.)

V Praze. Písmem knihtiskárny B. Stýblovy. 1879. Velká 8^.

Stran 432. Cena 2 zl. 50 kr.

Podíl . XX. za r. 1880. Poselkyn starých príbhv eských.
Díl II. Sepsal Jan Beckovský, knz .. kižovník s erve-

nou hvzdou. K vydání upravil Dr. Ant. Bezek, docent na

universit Pražské. Svazek tetí. (L. 1625—1715. i s do-

datky.) V Praze. Písmem knihtiskárny B. Stýblovy. 1880.

Vel. 80. Str. 606. Cena 2 zl. 80 kr.

Podíl . XXI. za rok 1881. Anthropologle katolická. Skromný

píspvek ku dogmatické theologii. Sepsal Dr. Ant. Lenzi

sídelní kanovník na Vyšehrad. Eedigoval Dr. Fr. Krásí,

docent pi theol. fakult pražské V Praze. Písmem knih-
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tiskárny Cyrillo-Methodjské. 1882. Velká 8*^. Stran 644.

Cena 3 zl. 20 kr.

Posn. Pipojeno apoštolské požehnání J. Sv. papeže Lva
Xm. udlené Ddictví sv. Prokopa.

Podíl . XXII. za r. 1882. Všeobecný církevní djepis. Díl I.

Starý vk. Sepsal Dr. Frant. Xav. Kryštfék^ profesor etc.

v Král. Hradci. Redigoval Dr. Pr. KJrásl, docent pi theol.

fakult pražské V Praze. Tiskem kn. arcib. knihtiskárny.
1883. Yelká 80. Stran 785. Cena 3 zl.

Podíl . XXin. za rok 1883. Katolická niravovda. SepsalJaíi.

Nep. Stárek, apošt. protonotá, dr. bohosloví, bývalý profesor

pi bisk. bohosl. ústav v Král. Hradci atd. Redigovali:
Dr. Rup. Smolík a Dr. Fr. Krásí. V Praze. Tiskem kn. are.

knihtiskárny. 1884. Velká 8^. Str. 642. Cena 2 zl. 50 kr.

Podíl . XXIV. za r. 1884. Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvin-

skélio. Napsal Dr. Václav Hlavatý. V Praze. Tiskem kn. are.

knihtiskárny. 1885. Velká 80. Stran 358.

Podíl . XXIV. za rok 1884. Pruhy.) Výbor ze spis 8v. Otce

a Uitele církve Jana Zlatoústá. Z etiny peložil a živo-

tem téhož svtce opatil Jan Nep. Frant. Desolda, knz .

praemonstrátského v Teplé. V Praze. Tiskem kn. are. knih-

tiskárny. 1885. Velká 8*^. Stran 216. Cena obou podíl do-

. hromady 2 zl. 50 kr.

Fozn. V ele tohoto podílu jest Encyklika Jeho Svatosti

papeže Lva XTÍT. „Aetemi Patris."

Podíl . XXV. za rok 1885. Arnošt hrab Harrach, kardinál

sv. ímské církve a kníže-arcibiskup Pražský. Histd-

ricko-kritické vypsání náboženských pomr v Cechách od

r. 1623—1667. Napsal Dr. Frant. Krásí, kanovník vždy vrné

metrop. kapitoly u sv. Víta na hrad Pražském. V Praze.

Tiskem kn. are. knihtiskárny. 1886. Vel. 80. Stran 661. Cena

2 zl. 50 kr.

P o díl . XXVI. za rok 1886. Všeobecný církevní djepis
Díl n. Stedovk, ást první. Zakládání církvi
u Grermanv a Slovanv až do papež eBehoe Vil.

(1073.) Budování pomr, které stedovk tvoí.
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Sepsal dr. Frant. Xaver Kryštfek, rytí . Božího lirobu,

prof. cirk. djin atd. v Král. Hradci. Bedigoval Dr. Fr. Krásí,

kanovník u sv. Víta v Praze. V Praze. Tiskem k. a. knih-

tiskárny. 1886. Yel. 80. Stran 696. Cena 3 zl.

Podíl . XXVn, za rok 1887. Sv. Tomáše Akvinského
spisek O býti a bytnosti a J. Eminencí sv. . C. kní-

žete kardinála Josefa Pecciho: Výitlad viašsiíý. Do

eštiny peložili Jan Ktitel Votka z T. J. a Václav Vojáek,
y Praze. Tiskem kn. are. knihtiskárny. 1887. Vel. 8^. Stran

LCCCIX a 168.

Podíl . XXVn. za rok 1887. (Drahý.) Logika formálná. Od
Dra. fil. Eugena Kadeávka^ profesora gymnas. a docenta

filosofie v Olomouci. V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny.

1887. Vel. 8«. Stran 176. Cena obou podíl dohrom. 2 zl.

Podíl . XXVin. za rok 1888. Starovda bíbiiciíá. Vzdlal
Dr. Melichar Mlochy rytí ádu Božího hrobu atd., profesor

biblických studií Star. Zákona na c. k. bohosl. fakult v Olo-

mouci. V Praze. Tiskem Cyrillo-Methodjské knihtiskárny.
1888. Vel. 80. Stran 259 a 36 obrázkových píloh. Cena

2 zl. 50 kr.

Podíl . XXTX. za rok 1889. Všeobecný církevní djepis.

Díl II. Stedovk. Cásí druhá. Kvt stedovku
a klesání jeho ke konci; od papeže ehoe VTI,

až do pseudoreformace (1073—1517.) Sepsal dr. Frant.

Xaver Kryštfek, rytí ádu Božího Hrobu, prof. cirk. djin
atd. v Král, Hradci. Redigoval Dr. Fr. Krásí, kanovník u

sv. Víta. V Praze. Tiskem knihtiskárny Cyrillo-Methodjské.
1889. Vel. 80. Stran 818. Cena 3 zl.

Pozn. V ele tohoto podílu jest podobizna J. E. Františka

de Paula kardinála Schónborna a eská píležitostná báse.

Podíl . XXX. za rok 1890. Píruná knilia boiiosioví pastý-
ského. Sepsal dr. Antonín Skodopole, profesor pastorálky
atd. v Budjovicích. Druhé, pepracované vydání. Sva-
zek I. V Praze. Tiskem kn. are. knihtiskárny. 1890. Vel. 8*^.

Stran 551. Cena 2 zl. 50 kr.
.,

Podíl . XXXI. za rok 1891. Píruná kniha bohosloví pa-

stýského. Sepsal dr. Antonín Skodopole, profesor pasto-
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rálky etc. v Budjovicicli. Druhé, pepracované vydání.
Svazek II. Y Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny. 1891. Yel. 8^.

Stran 841. Cena 3 zl. 50 kr.

Podíl . XXXTT. za rok 1892. Všeobecný církevní djepis.

Díl. III. Nový vk. Sepsal dr. Frant. Xaver Kryštfek,

ádný profesor cirk. djin pi c. k. eské Karlo-Ferdinandské

universit v Praze atd. Redigoval Dr. Fr. Krásí, kanovník

v Praze. V Praze. Tiskem k. a. knihtiskárny. 1892. Yel. 8^.

Str. 997 Cena 4 zl.

Podíl íslo XXXTTT. za rok 1892. (Druhý) Klášter blah.

Anežky v Praze. Y ohledu djepisném i umleckém sepsali:

V. V. Tomek a J. Mocker. (Pvodn vydala c. k. ústední

kommise k probádáni a zachování památekumleckých a dje-

pisných, ást archeol. peložil kat. Frant. Vacek.) Y Praze.

Tiskem knihtiskárny CyriUo-Methodjské. 1892. 4^. Stran 16

a XI litografických tabulek. Cena 1 zl.

Podíl . XXXIY. za rok 1893. Djiny posvátného zpvu sta-

roeského od XY. vku do zrušení literátských bra-

trstev. Na základ pramen^sepsal Karel Konrád, c. k. gymn.
katecheta a prof. v Táboe. I. ást: XY. vk a djiny lite-

rátských bratrstev. Y Praze. Tiskem Cyrillo-Methodjské
knihtiskárny. 1893. Yel. 8^. Str. 502. Se 6 hudebními, 7 Ustino-

vými a 7 obrazovými pílohami a 6 notovými snímky. Cena 5 zl.

Podíl íslo XXXY. za rok 1894. Psychologie od fil. Dra.

Eugena Kadeávka, . v. profesora pi eské theol. fakult
c. k. university Karlo-Ferdinandovy v Praze. S dovolením

nejdst. p. opata Zelivského. Pipojeno: Matrika úáv „D-
dictví sv. Prokopa" (od r. 1861—94). Stanovy „Ddictví sv.

Prokopa". Y Praze. Tiskem kn. arcib. knihtiskárny (Rohlíka
a Sieversa) 1894. Str. 388 a 107. Cena 2 zl.
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1. z letopisu nmiclia sázarskélio.i)

(Djiny kláštera sázavskélio do r. 1162.)

Hoc in loco congruum videtur non debere praetermitti,

qualiter coenobium zazavense divinae dispositionis gratia

exordium sumpserit, sub quibus principibus et qualiter ex

tenui origine auctore Deo in tantam, ut Lodie cemitar, ampli-
tudinem excreverit, ut et in boc sicut in ceteris pietatis suae

operibus divinae bonitatis magnificentia ab omnibus fidelibus

laudetur. Tempore siquidem praefati ducis Oudalrici, in divino

cultu viri magnifici, íuit heremita Procopius nomine, na-

tione Boemicus de villa Cbotun, sclavonicis litteris a san-

ctissimo Quirillo episcopo quondam inventis et statutis cano-

nice admodum imbutus; in seculo presbyter eximius, ho-

nesta vitae et casta mystéria celebrans, postmodum infula

monasticae parmatus professionis, solus cum sólo Deo in fidei

pignore inconvulsus deguit. Hic quippe pro amore Jesu Cbristi

toto spiritus sui ardore fervens, vanitatem nequam buius mundi

contempsit et domm uxoremque agros, cognatos atque amicos,
immo semetipsum sibi abnegans, versuciali seculo et pompis
suis miserabilibus valedixit, a cuius tumultuoso turbin fu-

giens, secreta solitudinis petiit atque supercilio cuiusdam de-

sertae speluncae, quam mílie daemonia, ut fertur, inbabi-

tabant, coelestibus armis loricatus consedit ibique, quibus se

posset tueri, obstaculis virtutum constructis uontra canes viciorum

©t impetum spiritualium nequitiarum ac suggestionum sagittas

ad petram, quae Cbristus est, orationibus, vigiliis, ieiuniis alli-

dens, viriliter pugnare coepit. Dum igitur in dilecta sibi soli-

tudine a naufragio secularis tumultus liber ac ab omnibus

OGcultus per multum tempus Deo indefessus agonizaret, pia
divinitatis dispositio civitatem in monte positam latere et lu-

^) O osob letopiscov viz svrchu str. 207. Celý spis jeho podáu v Pra-

menech d. . I. str. 238—269.
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cemam sub modio abscondi miniine volnit, sed ad laudem et

gloriam nominis sni in propatulo exemplo multorum fideliuni

lucere.

Coelesti namque gratia dictante dum idem dux consueto-

more illum locum, quem ad venandum speciatim elegerat,.

quodam tempore venandi gratia adisset, interim dum venationi

daret operám, unum ex multitudine ervum ad secretiora

nemoris profugientem insecutus usque in verticem praedictae

speluncae, reperit exili tugurio Procopium virm monachili sub

babitu beremiticam excolere vítám. Primo igitur rei novitatem

principalis celsitudinis modificato tenore mentis alacritate, dulci

verborum affabilitate, singnla ex ordine percunctatur, quis et

qnibus ab oris venerit, vel qna de causa vir talis tamqne rarus

eas solitndines incolere volnerit. Cnius ad interrogata Proco-

pius breviter ac bumiliter respondens, omnem, sicut res erat^

veritatem seriatim exposuit et ad ultimum subiunxit, se pro
amore Dei et spe supernae retributionis mundo funditus renun-

ciasse et in eodem deserto, si Deo placeret, finetenus velle per-

sistere. Princeps igitur prudens in Domino ammirans viri tam
arduum propositum et adtendens vultum sanctae religionis

gratia praeditum, utrasque manus coelis tetendit, Deum la-

crimis perfusus benedixit, deinde orationibus eius sese attentins-

commendat et in spirituálem patrem sibi adoptat et larga
manu subsidium exhibens, ad militum stationem regreditur

gaudens.

Exinde igitur coelesti dicíante gratia crescebat adeo longe-

lateque per cuncta compita fáma virtutum illius, multiplici

sermone discurrens, ut ad eius opinionem catervatim provin-
ciae eiusdem bomines xenia offerent ipsiusque orationibus

sese devote manciparent. Qui caritatis flagrantia plenus, bospi-

talitate pie praeditus, prudentia sancta decenter ornatus, casti-

monia purus, bumilitatis misericordia providus, temperantia.

clarus, babundantia zeli fidei plenus, qui sermone praedi-
cationis sanctae pectora audientium ut imber temporaneus-

oportuno tempore infusus irrigabat ac doctrinae suae vomere

mentes utillime reformabat. Pauperes denique tanta pietati&

largitione sibi divinitus ingenita suscipiebat tamque prona et

laeta famulatus soUicitudine ministrabat, ac si manifestissime

Cbristus adesset, ut omnis territorii eius industriae mendici

atque pifaudi pascerentur. Properabat equidem adeum mul-
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ti tu do fidelium, habentes in desiderio animi sni seculi lucris

renunciare, secm finetenus commanere, quos benign amplec-

tans, fovebat sicut gallina pullos suos sub alis.

Brevi itaque temporis dilapso interstitio felix pater Pro-

copius coadunatis, quibus potuit, sumptibus iecit fundamen-
tm i) in nomine Domini et basilicam in bonore san-

<;tissimae Dei genitricis Mariae et sancti JoanisBap-
tistae construxit et aggregavit quosdam fratres vita

et moribus religiosos, quibus spiritualiter concordantibus

unanimi caritate monastica fieri moderamina et mystéria
divina iuxta exemplár almifici patris Benedicti con-

stituit, ipse vero minimus in minimis effectus. Cuius quantum

prudens et efácax diligentia mentis industriaque ac sollicitudo

et quam pia caritatis affluentia erga fratres extiterit, nuUius

facundia digne sufficit enarrare. Dux igitur praedictus et pri-

matus curialis patrem vocitare usui suo commendaverunt, quem
etiam patema veneratione diligere decenter afíectabat. TJnde

idem dux magnanimiter cum satraparum suorum ingeniositate

perspicaci prudentique consilio discretionis inito, eum ad ab-

batiae investiturám debere promoveri decrevit, quae-
dam coenobiali usui necessaria decenter coaptans, quaedam

pollicens, quae tandem decenter complevit. lile vero sese ce-

teris praeferre pertimescens, summo mansuetudinis bumilita-

tisque emolumento omnino recusabat, semet asserens impe-
ritum hominem et indignum, operám obedientiae minime sub-

iectis impendere valere, Deum, qui omnium occultorum solus

cognitor est, intimae suae inspectionis testem praeponens.
Interim piae memoriae duce Oudalrico ex bac lue sub-

tracto Bracizlaus, filius eius, regni principátm obtinuit, vir

per omnia divinae religionis cultum diligens, opus, quod pater
suus imperfectum reliquerat, omni sagacitatis diligentia ad

perfectum consummare decrevit. Audiens namque beati

viri sanctam opinionem, immenso tripudio ultra, quam credi

posset, cum optimatibus suis gavisus est, cuius sese gratula-

bundus commendans orationibus, seorsim assumpsit etdesusci-

pienda abbatiae infula commonuit; deinde iterata vice in prae-
sentia omnis curialis dignitatis verbis persuasoriis aggreditur

^) V nkterýcli rukopisecli Kosmovy Kroniky te se k r. 1032: „Anno
dominicae incamationis MXXXII. initinin sazaniensis ecclesiae." Prameny d.

. II. str. 65.
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et licet velit nolit, pastoralis curae moderanima suscipere de-

beret. Sed vir Dei in sibi soKta perdurans pertinacia, omnina

sese asserens indign-um, nullateniis ad consensum ducis flecti

potuit. Sed divinae ordinationi quis est, quicontradicaí? Victus

namque omni instantia precum omnique dilectionis ammoni-
tione atque affabilitate optimátm violenter abbas ordinatur.

Pacta ergo celebri prom.otione Bracizlaus primo quidem do-

nationem, quam pater suus eidem pati adbuc ante suscepti-

onem abbatiae fecerat, flumen videlicet subterfluens a Mi-

lobuz usque ad spelnncam, quae vulgo Zacolnica dicitur^

cum pratis et silva circumiacente principali corroboravit

auctoritate; dein etiam banc eandem donationem supervenien-
tibus beredibus et eam suo iuri usurpative vendicare molien-

tibus, nolens paterna cessare statuta, semet opposuit, litem di-

remit fet eidem. pati Prooopio om.iiem utilitatem in aqua et

silva a praedictis terminis redonavit, agros vero et prata ex

utraque parte adiacentia sub testimonio et confirmatione filii

sui "Wratizlai et principm suorum_DC denariorum pretio re-

demit et abbati Procopio scriptis et legitimis testibus reconsig-

navit. Ad extrémm quoque ex propria largitione terram, quae
circa est, usque ad silvam Strnounic nec non villam
Scramnik et unum stagnum et structuram lignorum
ad piscandum centm denariis comparatam eidem abbati

et suis successoribus pro remedio animae suae in perpetuum

possidenda contradidit i).

Tam igitur felici processu iam factus abbas non se super
se extulit, sed firmiori virtutum soliditate fundatus bumilitatis

quoque ac caritatis constanti excellentia stabilitus tam bilaris

et affectione benevolentiáe continens extitit, ut a subiectis sibi

plus amori baberetur quam timori, quibus tam publice quam
singillatim salutaria ministrare monita multaque exemplis pris-

corum dogmata pigmentata non desistebat. In tempore siqui-

dem suo omnium rerum opulentia non defuit, qui tam exer-

citio laboris manuum suarum sustentabatur et pauperum ino-

piam refocillabat atque in tristitia positorum curam supportans

cunctorum, eos uti prudens medicus infirmos antidoto paterno
et solatio recreabat. Qui dum tam beatam vitam et illustrem

duxit, virtutum signis in templo Dei seu sol usque ad consum-

1) Srvn. Erbenova Eegesta k r, 1052; . 114, str. 47.
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mationem vitae refulsit, quin immo sancti Pnetunatis instinctu

prophetiae mysterio clarnit praesagus faturorum.

Ante biduum siqrddem suae terminationem resolutionis

revelante divinitatis gratia praescivit, qui accersito bonae qua-

litatis nepote Vito et filio suo piae indolis Emmeramino seri-

atim exposuit eis futura, sicuti et postea rei comprobavit snc-

cessus, singultuose táli verbi nobititate inquiens : Karissimi mei

filioli, quos ntpote gallina pnllos educavi, perpendite, quiatem-

pus meae resolutionis adest
;
tertia certissime die Domino

annuente de liuitis carnis tabemaculo migrabo, vos commen-
dans Deo; sed vestrae circumspectioni innotesco, qnod post

discessum meum fluctivagormn detractationum varietate impe-
tuosa qnassabimini ac pestifero persecutiomim tribulabimini

naufiragio atque exterres efficiemini sex annis in terra aliena,
et iste locTis potestativa manu ducis tradetur possibilitati ali-

enigenarum. Yos autem, dilectissimi filioli, idcirco nolite a fide

naufragare, jfratres vestros confirmate, Deum expedibiliter lau-

date, in prosperis benedicite, in adversis supplicate, in laetis

gratias agite, in tristibus quaerite aventibus, cuius pietatis ma-

gnificentia tandem consolabimini. ISíam revolutis sex annis exi-

lii vestri misertus tranquillitatis reparabit vobis statum ac de-

tractoribus vestris talionem merito reddet vosque ad potm
consolationis r e d u o e t. Defuncto namque praesente principe

pio Bracizlao succedet Zpitigneus, qui vos persequetur ; quo
mortuo "Wratizlaus regimen principatus Bobemiae suscipiet,

vir timoratus, benivolus. Hic reducet vos de exilio, et dabit

vobis lesus Christus, Dominus noster, in loco isto pacem et

securitatem omnibus diebus vitae vestrae. Amen.
lam vero decedente die sequente dum finita canonice ve-

spertinali synaxi et completorio resideret in lectulo, infirmitate

vehementi correptus est; qui in articulo mortis positus, quan-

quam ultimum anhelitum traheret, tamen antiquum hostem

orationis mucrone viriliter bracbio extenso iaculari non cessa-

bat. Adesse extimplo fratres iubet, quos in moeroris afflictio-

nem fletumque inconsolabilem conversos paternae informationis

consolatione corroborat commonensque eos, de corpore suo, de

mundi buius naufragio migravit ad Dominm, de servitio

ad regnum, de labore ad requiem, de mote ad vitam sempi-

temam, praestante Domino nostro lesu Ckristo, qui in Trini-

tate perfecta vivit et gloriatur Deus unus per infinita secula
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seculorum. Amen. Oonsummavit autem beatus abbas Procopius
cursum vitae suae feliciter in Domino anno ab incarnatione
Domini 1053 et einsdem anni VIII. Kal. Aprilis praesente Se-

vero, Pragensi episcopo, in ecclesia sanctae Dei genitricis Mariae,

quam ipse construixit, honorifice est sepulturae commendatus.

Post discessum igitur beatissimi patris Procopii consors

•societas propria voluntate de congregatione Vitum, nepotem
©ins, elegit, qui electus sine dolo, sine venalitate ordinatus est,

vir in hnmanis et divinis rébus idoneus, seculi buius inimicus,

inclite morigeratus, sapientia pervigil, reverendus in vultu, affa-

bilis alloquio, lenitate placabiLis. Quo in abbatia expedibiliter

degente Bracizlaus dus ultimum mundo valedixit, cuius loco

Zpitigneus monarcHae gubemacula suscepit. Quo tempore
sancti patris Procopii vaticinii ordo completur. Insti-

.gante namque zelo diaboli multi aemuli fictitia venenosa detra-

•ctationum conspirantes, laqueos cavillationum in curia ducis

•contra Yitum abbatem et fratres eius astruere ceperunt at-

que aures principis favorabiliter compositis mendaciis obfus-

cantes, eos multipliariis vituperiis publicabant, scilicet dicentes

per sclavonicas litteras beresis secta ypocbrisis-
que esse aperte irretitos ac omnino perversos; quam
ob rem eieetis eis iu loco eorum latinae auctoritatis

abbatem et fratres constituere omnino esse honestum con-

stanter affirmabant. O, invidia, inextricabilis malitiae zelus!

O, invidia detestanda, omnimoda malitia conglobata, ignis inex-

tinguibilis ! Sed revera sicut tinea vestimentum consumitur, sic

is, qui illam zelatur
;
cui autem invidet, clariorem reddet. Yitus

itaque abbas assumptis fratribus suis, quos unitas caritatis con-

cordaverat, peregre profectus est in terram Hunorum.

Nunc opere pretium duximus unum ex multis beati viri

miraculis compendio stili ac veredica relatione fidelium memo-
riae caritativae tradere, quod Domini nostri magnificentia per
merita eius post mortem declarare dignata est. Memoratus nam-

que dux Vito abbate cum nepote suo Emmerammo et fratribus,

quos unitas caritatis concordaverat, in teiram Hunorum pere-

gre proficiscencibus propria fautorum suorum consiliaria difi-

nitione utens, in loco illo abbatem genere Teutonicum
constituit, bominem turbida indignatione plenm. Ubi dum
nocte prima adventus sui ex more ad matutinalem synaxim

pergens, foribus ecclesiae appropinquaret, apparuit vir san-
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ctus Procopius infra ianuam oratorii appodians et dicens ei:

Unde tibi potesfcas hic degendi ? Quid quaeris ? At ille : Pote-

stativa, inc[uit, ducis maiestas et eius primátm inconvulsa

sublimitas meae possibilitatis regimini hoc coenobium usque
ad finem vitae meae tradidit. Ciii sanctns pater: Citissime,

inquit, sine confusionis verecundia discede
; quod si non feceris,

ultio divinitus veniet super te. Et liaec dicens evanuit. Atille

aestimans esse delusionem satanae, omnino nicHK pendebat.

Qui dum sequenti et tertia nocte minacem parvi penderet,

quarta nocte apparuit ei ad matutinum obsequium eunti sanctus

vir, dicens: Cur meis monitis amicabilibus obtemperare recu-

sasti ? Piliis meis spiritualibus a Domino impetravi hune locum,
non tibi, qui supplantatim intrasti. Et si a domino tuo tibi duce

haec hactenus potestas fuit inhibita, a me sit amodo proHbita.
Et haec dicens, impetuose fortissimis ictibus cambuta,
quam manu gestabat, illum ferire coepit, qui mox quasi Bel-

lone percussus oestro sine dilatione locum mutavit et volatili

cursu ad ducem terrae pervenit ac omnem rei eventum illi pa-
tefecit. At ille attonitus vehementi ammiratione vacillare coepit
et ambiguitatis laqueo irretitus usque ad finem vitae suae per-
mansit.

Defuncto igitur Zpitigneo duce divinitas fideli servo suo

"Wratizlao memorali titulo ducatus gubernationem tradidit, qui
cum divinum ecclesiae diligeret unice cultum, etiam illum toto

cordis affectu locum dilexit. Qui missis legatis Hunorum
ad regem, de exilio Yitum abhatem et fratres eius cum
honoe reduxit et in loco suo decenter restituit. Quibus per
merita et orationes beati patroni Procopii omnipotentis Dei

propitia consolatio affuit, quae ipsum locum omnium rerum pro-
fectibus abundantem redundantemque in pristinum, immo in

ampliorem honorem enceniavit. Felix igitur abbas Yitus,i) y^j.

ingentis industriae consiliique, consensu fratrum appropinquante
vitae suae termine arcisterii sui commisit ius regiminis abba-

tialis Emmerammo, consanguineo suo, viro sanctitate conspicuo'
in placito ducis satrapumque eius. Ipse denique postea brevi

^) Opat Vít jmenován jest mezi svdky v zakládací listin kláštera

hradištskélio na Morav, kterou vydal Ota, kníže moravský, dne 3. února r.

1078, jakož i v potvrzovací listin téhož kláštera, kterou vydal kníže Vrati-

slav 11. dne 5. února r. 1078. Erbenova Kegesta; . 160 n., str. 70.
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transacto dierum spatio diem clausit extremum, cnm Domino

victurus in aeternum. Cuius corpus iuxta fores in sinistra

parte in ingressu ecclessiae sancfcae Dei genitricis Mariae hu-

matum est.

Post discessiim igitur eius Emmerammus abba benignus,
bomo simplicitatis oolumbinae, sanctae vitae meritis et virtu-

tnm gemmis effulsit; qui nequaquam serpentinae prudentiae
aninimn admittens, fidei catbolicae inconcussam, dum vixit,

constantiam tenuit ac multomm dubia corda in fide Cbristi

stabiliter solidavit, vir per omnia perspicuae felicitatis in omneš

et liberitatis. Hic deniqne non aliter nisi malum nominabat

pecuniam, quam ex toto nicbili pendens, nec manu tangere vo-

lebat, immo gressibus calcandam adiudicabat, sanctorum apo-
stolorum vestigia secutus, qui prtia eorum, quae vendebantur,
sacris tangere dextris vitabant, sed pedibus gazam ut lutum

calcandam fóre nobis exempla reliquerunt. Igitur beatus abba

cum iam monacbilis mjlitiae ordine apud homines pater egre-

giae perfectionis, sanctae conversationis praedicaretur et aff^c-

tione iusti amoris peroptime polleret, quia secundum veritatem

nec civitas in monte posita nec lucerna sub modio latere po-

test, misit divinitatis dispensatio infirmitatum castigationes in

omnia membra eius, ne laudentium extoUentiam ei ingereret

adulatio, ne mens eius elationes per bumanas laudationes in-

curreret, donec post periculum navigationis boc mari magno
et spatioso securus ad felicitatis portm perveniret. Is ergo

longo tempore, sicut Dominus noster volnit, multis calamita-

tum passionibus usquequaque afflictus rébus bumanis exemp-
tus est, multis suis successoribus, quia discessit, flendus, sed

quia ad regna coelestia pervenit, omni gaudio prosequendus.
Hune equidem tratrum unanimitas dextra parte ingressus
ianuae supradictae ecclesiae sepelivit.

Hoc itaque tempore rex Wratizlaus, piae memoriae com-

mendandus, qui iam dicti claustri ecclesiam libenter ditabat,

Boemiensis monarcbiae arcem regebat. Huius pia voluntate cum
fratrum electione in loco patris Emmerammi Bozethecus
abbatiae nactus est dignitatem, bomo nimium circa omneš

communis, liberalis in cunctos. Hic pingere venustissime

meminit, fingere vel sculpere ligno lapideqtie ac osse

t o r n a r e peroptime novit. Vir ingentis facundiae et promptae

memoriae, sed gloriae popularis avidus, praesumptuosus, ira-
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cundus, aliquantulum vitiis deditus. Ipse siquidem locum illum

laudabiliter omni ornátu, sicut hodierna die apparet, decoravit,

ecclesiam longitudine, latitudine, altitudine
vennstissime ampliando fnn dávit, immo paliis, cam-

panis, crucibus et omnibus monasticis rébus adornavit
;
c o e n o-

bium totum omni ex parte aedificiis et omni supellectili

renovavit. Huius siquidem studium ad omnia necessaria

monasticae utilitatis vigilabat, unde magnus discordiarum fo-

mes, diaboli i n v i d i a instigante et famulante inter fratres

monasterii contra eum orítur et lamentabilis ira scaturire coepit,

scilicet per miseros fratres Demetrium et Cananum et Golisso-

nem presbyteros, homines tunc ineptos et iniuriosos, et alios

complices et fautores eorum, qui bacbantes bacbabantur, opere
et sermone turpi contra eum truces existentes. Eex autem

supradictus, bomo cbristianissimus, unice diligebat eum, cuius

gratia idem abbas in tantum sublimatus erat, ut fere omneš
Boemienses abbates dignitate praecellere videre-
tur. Quam ob rem idem abbas praesumptuose agens, episcopo
suo officium praeripuit quadam summa festivitate. Nam r e g i s

supra nominati ca piti coronam imposuit, quod praesul
suus Cosmas facere debuit. Igitur iratus est episcopus Cosmas

ei furore inextinguibili, quare sibi calumpniis illatis eum de-

gradare conabatur, sed optimátm regalium precibus continuis

resistere non valens, vix debitori suo Bozetbeco abbati debi-

tum iracundiae licet non ex toto corde dimisit, eo tamen te-

nore, uti respondit ei idem ad ultimum episcopus: Sed quia

tu, abba, bene nosti sculpere et tornare, per sanctae oboedien-

tiae nostrae praeceptum ob diluendam culpam tuam, quam ex

contumatia tua praesumptuose perpetrasti, tibi praecipimus,

quatinus tuae longitudinis et latitudinis magnum mensuram
crucifixum factum cum cruce in dorso tuo usque Ko-
mam deferas et in ecclesia metropolitana sancti Peti apo-
stoli ponas. Haec ipse abbas lubenti animo cum cordis con-

tritione perficere non tardavit et maiestati praesulari satisfecit.

Post alíquantum tempus, quantum coenobii fratres, de

quibus superius praemisimus, contra cum zelotipiae venenum
Yelut mortiferi serpentes conspiravere, nullo more dicendum
nam unusquisque eorum accusationes quaerebat adver-

sus eum, sed convenientia testimonia non inveniebantur. Nam
idem fratres, membra satbanae, existimabant, si abbas iam no-
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minatus quoquomodo expelleretur, sperabant aliquem ex eis,

eorum errormn complicem, abbatiae iura susceptumm. B-ex

autem "Wratizlans iam migraverat ad Dominm, cuius tunc

successor Bracizlaus sublimitate ducatus Boemiae pollebat.

Huius aures cum supranotati fratres per se et per amicos mul-

tis fictitiis et inuumeris vituperiis contra abbatem suum Boze-

tecbum compositis obpulsando multiplicarent, idem dux nomi-

natum abbatem de loco superius dieto extirpavit et

fratres eiecit. Ibi impleta šunt verba veritatis: Percutiam

pastorem et dispergentur oves gregis. Abbate itaque ciecto

eius fratres, qui proditionis auctores contra eum extiterant, ex

tunc erraverunt usquequaque per incerta loca girovagi, donec

ad ultimum aliqui corde compuncti vix in loco proprio re-

cepti, eidem loco inepti vitam finierunt et libri linguae
eorum deleti omnino et disperditi nequaquam ulterius

in eodem loco recitabuntur.

Anno 1053 Brocopius, primus abbas Zazavensis mona-

sterii, felici fine cursum vitae suae consummans, YIII Kal.

Aprilis buius mundi exivit stadium, aeternae felicitatis per-

cepturus bravium.

1070 Indictione IV, epacta VI concurrente II, III Kal.

lulii praesul G-ebehardus consecravit e cele slam in Za-
zoa in iLonore sanctae crucis, in cuius ara continentur reKquiae
sanctae crucis, de vestimento sanctae Mariae, sancti Peti apo-

stoli, sancti Stepbani prothomartyris sanctique Georgii martyris.

1095 Eodem anno 11. Idus Octobris consecratum est

oratorium in Zazoa a venerabili sanctae pragensis ecclesiae

octavo episcopo Oosma, quod Božetch, eiusdem loci abbas,

cuius supra meminimus, sui regiminis tempore construxit,

babens initium a dextris ab altari sancti Martini, a sinistris

ab ara sancti Stepbani protbomartyris usque in finem criptae.

In medio vero oratorii, quo situm est altare, continet reli-

quias sancti Peti, sancti Pauli, sancti Andreae, sancti Bartbo-

lomaei, sancti Thomae, sancti Jacobi, sancti Pbilippi, sancti

Lucae euangelistae, sancti Barnabae et omnium apoštolorum.

Sequenti vero die, quod est Idus Octobris, consecrata šunt

tria altaria, unum super criptam, in quo continentur re-

liquiae de sudario Domini, de spinea corona ejus, de sepulcbro

eiusdem, de sancta cruce, sanctae Mariae, sancti Jobannis

Baptistae, sancti Jobannis apostoli et euangelistae; aliud al-
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tare sub cripta, in quo continentur reliquiae sanctonun Cos-

mae firatrumque ejus; item in capella, quae est a sinistra

parte ecclesiae, alt are, in quo continentur reliquiae sanctae

crucis, sancti Laurentii martyris, sancti Blasii episcopi et mar-

tyris, sancti Mauritii martyris, sancti Pancratii martyris. Deinde
tertia die, quod est XVII. Kal. Novembris, consecrata šunt

duo altaria, unum a dextris, in quo continentur reliquiae
sancti Martini, sanctorum lohannis et Pauli, sancti Tiburtii

martyris, sancti Gí-lebi et socii eius, sanctorum Benedicti, lo-

hannis, Ysaac, Matbaei, Christiani, sancti ISTicolai, sancti lero-

nimi, sancti Uodalrici, sancti Fortunati, sancti Adolphii, sancti

Lazai; aliud altare a sinistris, in quo continentur reliquiae

sancti Stephani protomartyris, sancti Andreae, sancti Thomae

apoštolorum, sancti Clementis papae et martyris, sancti Ge-

orgii martyris, sancti Pantaleonis martyris.

1097 Dux Bracizlaus cunctorum primátm terrae collau-

datione et pontificis Cosmae electione cum magno gaudio ti-

tulm Zazovensis abbatiae Dietbardo, breunovensi praepo-
sito, III Non. lan. imposuit, vir o latinis litteris suffi-

cieuter imbuto, qui tuno in religione monacbismi praeclarus
babebatur. Homo egregius, vultu decens, sollers ingenio, animo

gravis, moribus gratus, sermone cultissimus, ad loquendwm

parcus, infestus vitiis, tranquilissimus adeo, ut nec vultum ex

gaudio nec ex moerore mutaverit. A praesule igitur pragensi
Cosma abbas Vm Idus Martii ordinatus est. Ad locum igitur,

ad quem abbas attitulatus existit, dum primitus adyenit, rébus

monasticae supellectibus omnimodis adnicbilatis incommodum
invenit in tantum, ut nec uno mense eo victu, quem illic in-

Yenit, cum fratribus sustentari potuerit, nisi supra nominatus

dux adiumentum ex propria camera sua praebuisset. Divina

autem pietas eodem abbate vivenfce in eodem loco non defuit, per

quem eidem loco adiutoria adaugendo bonis omnibus eum
abundare redundareque fecit. Jdem abbas libros, quos non
invenit loco sibi commisso praeter sclavonicos, ipsemet
nocte et die immenso labore conscripsit, quosdam emit, quosdam

scriptores scribere conduxit et omnibus modis acquisivit. Ora-
torium tegulis et aliis ornatibus renovavit. Praedecessorum

suorum auctoritate dotalitia acquisita per ducum terrae prae-

cepta et inconvulsa decreta roborando in perpetuum confirmavit

et per se aucta, scilicet mansiones, possessiones, mancipia.
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cartulatos, offerfcos, servos et ancillas, terras et vineas, silvas

cum montibus et planitiebus, aquis et aquarum discursibus

atque piscariis. Hic siqnidem opere manuum etiam ultra vires

praesumebat, laborans, maxim plantasiae intentus et

cultui vinearum et ad omneš monasterii res omnino per-

vigil, ment semper revolvens scripta patris stupendi : Otiositas

est inimica animae. Tota vita sua ingratum babuit eum fratrem,

qui ad iniunctum opus se impotem et pigritia bebetem fecit,

dicens esse quasi scelus ariolandi nolle obedientiae succum-

bere. Hic quamdiu vixit, omneš fratres in bona voluntate com-

plectens, consolabatur, in eis pie vivendO; ut pater in filiis, eos

ad coelestia regna sicut aquila provocans, ad volandum pullos

suos volitans, provocabat. In quo revera mutatio dextrae excelsi

est completa, dum vixit. Tandem ipso maturam iam aetatem

subeunte misit Deus castigationem languoris in membra eius,

prout ipse postularat, quia quem Dominus diligit, corripit,

unde fatigabatur in visceribus vexatione nimia nocte et die,

donec universae carnis viam ingressus est XV Kal. Jan. Hexit

autem locum eundem annis XXXYII, mensibus IX, diebus XI
1116 Eodem anno

Dum viget Hermannus pragensi pontificatu, est subli-

matus Silvester presbyterátu.
1123 Eodem anno XII Kal. Aprilis Silvester divina

pictante miseratione coenobialis vitae succensus ardore, exiti-

alibus mundi renuntiavit versutiis et in monasterio Zazovensi

sub regimine bonae memoriae Dietbardi abbatis mutato secu-

lari habitu totum se penitus divinis mancipavit studiis, post

videlicet lippientis Lyae Rachelis delectatus pulcbritudine et

post Martbae laborem Mariae consequi desiderans consolationem.

Cuius quanta fuerit diligentia in divinis et ecclesiasticis rébus

amplificandis, loco suo dicetur.

1126 XII Kal. Aprilis, in festo scilicet sancti Benedicti

abbatis, Silvester fecit professionem et monaclius effectus, in

divinae religionis exercitio in tantum auctore Deo profecit, ut

merito cunctis tam bonorabilis quam amabilis baberetur. Unde

postea factum est, ut tanquam secundus pater in congregatione
decaniae sublimaretur bonore.

1131 Eodem anno Silvester, prior Zazovensis monasterii,

adiit Romam.
1132 Pribizlawa, coniunx Grroznatae, suae fecit termi-
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num vitae . . . Postquam vero tempus decessionis suae ex hac

vita appropinquavit, et viribus corporis se destitui persensit,

convocatis ad se cnnctis suae cognationis natu et honoe pri-

oribus villam Groztivar cum silva adiacente, agris et pratis

et omni proprietate sua, quam inibi possidebat, nec non et

omnem familiam suam, villam etiam Bosakouic ad hospi-
tale Deo et sancto lohanni Baptistae in Zazou omnibus

suis affinibus in id ipsum consentientibus obtulit et sub legitimis

testibus confirmavit. Et sic paucis interpositis diebus in eodem

coenobio generalis resurrectionis diem expectatura, felici re-

quie finiitura, V Non. Maii exiit ex buius mundi pressura.

1133 Dietbardus abbas, cuius superius mentionem fecimus,

in senectute bona XV Kal. lan. felicem animam Domino com-

mendavit.

1134 Obiit Bogudar Kal. Februarii. Silvester, prior Za-

zovensis monasterii, post depositionem pii patris Dietbardi una-

nimi fratrum consilio et concordi voto IX Kal. Maii in abba-

tem eiusdem monasterii electus est, vir morm bonestate cunctis

amabilis, colloquio plurimum affabilis, in abstinentia singularis,

amicus bumilitatis, intimus verae caritatis alumnus, toti fratrum

congregatioui adeo cum vinculo familiaritatis et dilectionis sese

adstringens, ut omnibus plus amori quam timori baberetur.

Eevoluto ergo eiusdem anni circulo, item IX Kal. Maii, metro-

poli per manum Sobezlai ducis abbatili suscepto baculo a

lobanne, venerabili episcopo. ordinatus est. Divinitus igitur

tam decenti sublimatus bonore, bonus pastor ad suo modera-

mini commissa dulcia cum omnium suorum exultatione rever-

titur ovilia.

Hic locus sese tulit, quod superius promisimus absolvere,

quanto scilicet in sanctae religionis studio flagraverit amore et

quam diligens cura sibi fuerit in meliorandis rébus et ampli-
ficandis monasterii. In quantum siquidem praevaluit et novit,

omnem monasticam disciplinám fratrum suorum cordibus

saepius iuculcare solitus friit. Res superfluas privatas contra

licitum possidere gravissimum crimen esse docebat, dicens:

monacbum victum et vestitum babentem bis debere esse con-

tentum. Specialiter quoque bumilitatis et patientiae omnibus,
in se praetendebat exemplum, illud semper revolvens: Quanto

magnus es, bumilia te in omnibus! Hic tempore sui regiminis

capellam sanctae Dei genitrici construxit, monaste-
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rium saneti lohannis Baptistae picturae venustate deco-

ravit, inuros cum absidibus in medio oratorii ab altaribus

saneti Stephani et saneti Martini interposuit, pavimentum
eeclesiae lapidibus politis de Petino monte advectis adornavit?

dormitorium, refectorium, cellarium et coquinam
atriumque elaustri per eireuitum eum columpnellis et absi-

diculis venustissime construxit. In villa Mnicbovici nunou-

pata basilicam in honorem saneti Miebaelis et omnium
coelestium virtutum aedificavit. Quid plura ? Omnis eius inteu-

tio, omne studium, omnis sollicitudo, quoad vixit, in bocprae-

cipue perstitit, quatenus domui Dei iu omnibus utilem se ex-

Mberet.

1137 Silvester abbas una cum domino Heinrico, Olomu-

censi episcopo, et cum aliis instinctu divinae inspirationis ora-

tionis causa lerosolimam perrexit, interim coenobii sui guber-
nacula domino Beroni, eiusdem loci decano, procuranda
committens. In eodem anno IX Kal. lan. prosperis austri 11a-

tibus rediit.

1139 Eodem anno domnus lobannes, episcopus undecimus

sanctae pragensis eeclesiae, clericorum et monaciiorum verus

amator, pauperum et peregrinorum pius consolator, YI Idus

Augusti migravit ab boc seculo, cui eodem anno Silvester,
Zazovensis eeclesiae abbas, vir vere Israelita, successit in

episcopatum. Sed sequenti anno Deo, a quo omnia bona

procedunt, inspirante sáno usus consilio, secm saepius retra-

ctans semet ipsum minus sufficere posse ad tam grande pondus

episcopalis regiminis et illud apostolicum: Nemo militans Deo

implicat se negotiis secularibus et cetera, eundem episco-

patum cum bona voluntate dimisit suamque abbatiam recepit.

1144 Quido cardinalis et legatus apostolicae sedis cassis

quorundam incitatus delationibus Silvestrm abbatem suspendit
ab offlcio, sed sequenti anno per domnum Heinricum, Olomu-
censem episcopum, redeuntem restituit.

1146 Dedicatio capellae sanctae Mariae in Zazoa
a venerabili episcopo Ottone, quam construxit domnus Sil-

vester abbas.

1147 Eodem anno II Idus lunii obiit Izcizlaus, quintus
abbas Postolopertensis eeclesiae, cui successit Bero, Zazovensis

monasterii decanus, et eodem anno ordinatus est YII Idus

Decembris.
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Anno Dom. 1155 fratres nostri Arsenius, Sizna, Eadosta

hac vita exempti snnt.

A. D. 1156 Bero, Postolopertensis abbas, V Idus Mali,

lieu, immatura mote diem clausit extrémm. Hic siquidem
secunda aetatis snae vigilia Domini aspirante gratia semet-

ipsum in ara crucis Christi hoc in coenobio obtulit holocaustm

Deo. Yir caritatis virtute plenus, simplex et castus in mori-

bus, voluntarie paupertatis specialis amicus, qui ob meritum

sanctae religionis primo apud nos bonore decaniae, deinde Po-

stolopertensi in monasterio per domnum Ottonem episcopum
abbatiae est culmine sublimatus. Praefuit autem eidem eccle-

siae annis Vm, mensibus lY, diebus XXV.
A. dom. inc. 1161 IV Idus Febr. Silvester,^) Zazo-

vensis abbas, regiminis sui XXYIII anno exiit a tenebris
buius corporeae region is ad patriam perpetuae mansionis?

pro labore praesentis vitae recepturus bravium beatae remunerati-

onis. Yir omnium virtutum disciplina et morm elegantia decen-

ter insignitus atque adeo practicae exercitiis ac tbeoriae amori

deditus, ut evidenter adverti potuisset bominem licet adhuc in

carne positum totum tamen spiritus sui fervore iam in coele-

stibus constitutum. Specialis enim erat amicus parsimoniae,
qui lautiores dapes vel vini pocula ceu quasdam morborum
materias abborrebat, convivia potentum et quarumlibet secula-

rium personarum detestabatur, propter quod etiam a pluribus
minus diligebatur, quia in talibus nulli se communem exhi-

bebat. De cuius vitae laudabili qualitate malta quidem ad

exemplum pie vivendi et bonestatis formám dici possent, sed

quia superius iam inde me ex parte dixisse memini et maxim,
quomodo operum eius in eodem monasterio magnalia, quanta
fuerint ei erga divini cultus bonorem studia, evidenter extant

testimonia perhibentia; b.oc in loco ista sufficiant. Hoc tantum

salva omnium gratia dixerim:

Quod locus ille patrem vix invenit sibi talem

Moribus et vita, ceu Silvester fuit abba.

Huius post obitum B o z a t a
,
eiusdem loci prior, eodem

anno per "Wladizlai regis et episcopi Danielis electionem in ab-

batiam successit, qui brevi tempore, exacto unius videlicet

^) Opat Silvestr uveden jest mezi svdky v listin kláštera kradišt-

ského na Morav, kterou vydal král Vladislav I. dne 16. ervna r. 1160. Erbe-

nova Eegesta; c. 304, str. 134: „Silvesti, abbatis de Zasava."

Dr. Krásí: Sv. Prokop.
^^
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anni spatio, sui regiminis curam propria voluntate deposuit.

Hic namque in coenobiali conversatione XXX compleverat
annos ac tumultu secularium actionum adeo se alienum effe-

cerat, ut nulla penitus ratione, quid in seculo ageretur, sese

vel scire modicum pateretur, ideoque ad disponendas exteriores

monasterii utilitates vel ad popularium, quaestionum exami-

nanda iudicia prorsus extitit ignarus. Praeterea tot et tam gra-

vium infirmitatum detinebatur molestiis, ut vix aliquando, quan-

tacunque necessitas exegisset, pro utilitate ecclesiae extra mona-

sterii septa procedere potuisset. His igitur et similibus devictus

incommodis, post anni circulum onus deposuit suscepti regiminis.

A. d. inc. 1162 divina annuente pietate regisque Wla-
dizlai ac etiam domni Danielis pontificis industria procurante

Eegnardus, abbas, Zazovensis monasterii gubernacula sus-

cepit. Hic primo Syloense coenobium admodum boneste rexit

proprioque labore in possessionibus diversi generis magnifice

ampliavit. Primo autem anno ordinationis domni Danielis epi-

scopi insurrexerunt quidam viri iniquitatis contra eundem ab-

batem, virm venerandum, et quaecunque criminosa de ipso

potuerunt confingere, auribus pontificis crebra et importuna
delatione veriti non šunt inculcare et quia, sicut beatus dicit

Gregorius, animo in multis occupato facile ab adulatoribus sub-

ripitur, rem ita, ut conficta erat, episcopus esse credidit. Vix

itaque venerabilis Eegnardus sine canonica audientia, nec ac-

cusatoribus seu testibus legitimis convictus, vel confessus de

obiectione criminis, abbatiae privatur honoe, reicitur de mo-
nasterio cum universa sibi dilecta congregatione, Mirum san
de tanto viro, domno videlicet episcopo, quod tam crudelem et

tam praecipitem in pastorem simul et ovile potuit dare sen-

tentiam et quod nulli prorsus parcendum ob unius accusationem

iudicavit, nisi forte, ut quidam tum coniciebant, sicut et post-

modum rerum probavit eventus, bac occasione id eum fecisse,

ut quibusdam Augustiniáni ordinis regularibus, de exteris as-

citis nationibus, eundem locum commendaret. Praédictus vero

domnus Eeginbardus quartodecimo post depositionem sui regi-

minis anno tribulationes eius et patientiam Domino misericor-

diter respiciente Zazovensis coenobii abba constituitur, Metensis

genere, discretissimus moderátor vitae monasticae, dilectionis

et affabilitatis gratia praeditus, bumilitatis et masuetudinis vir-

tute constantissimus, omni morm elegantia melioribus per
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omnia comparandus. Cui pro hominum suorum defensione stae

vigilantissima semper cura fiiit, cui pro assertione veritatis

neo regia maiestas nec prii;.cipum potestas terrorem vel rubo-

rem unqiiam incutere valuit, cuius animum nec prosperitas ad

inanem iinquam emollivit laetitiam, nec adversitas adpemitio-
sam deiecit moestitiam; vir in cunctis suis eventibus eundem
laetitiae semper praeferens vultum. Universae congregationi

plus amore quam terrore studebat praeesse, tantum namque
humilitati se subdiderat, ut cum esset omnium in congregatione

dignior et sublimior, in omnibus suis actibus subiectione se ex-

hiberet. Ad bumilia etiam quaeque opera nullus eo promptior,
nullus agilior, nullus efficacior; fuit in eo peritia pingere vel

sculpere quaslibet imagines ligno vel osse vel etiam diversi

generis metallo, fabrilis quoque non iignarus fuit artis et

omnis, quae es vitro fieri solet, compositionis.

3. Z letopisu kanovníka vyšehradského, i)

(Piboda z r. 114D.)

Flumen Sazaua XIII Kal. Decembris, quod vadit iuxta

coenobium eiusdem nominis Sazawa, discerptionem passum est

plus quam 20 stadiorum longitudine a summo usque deorsum;
molendinum eiusdem coenobii, quod ab antiquo nunquam
defecerat aquis, tunc stetit in sicco. Abbas et íratres illius coe-

nobii et servientes venerunt ad litus et miraculum considerantes,
ad maiorem notitiam eiusdem miraculi contra morem solitum

magnos pisces et cancros in sicco fundo collegerunt. A prima
autem bóra usque ad sextám bac in mutatione praedictum flu-

men divina dispositione continebatur.

3. Z letopisu Jaiiochova. 2)

(Událost r. 1197.)

Anno dominicae (incamationis) MCXCVll, sicut supra

tetigimus, domnus Petrus, cardinalis tytulo ad sanctam Mariam

^) Prameny d. . II. str. 23á. Pokraovatel Kosmv, kanovník vyše-

hradský živ byl v první polovici 12. století.

2) Prameny d. . 11. str. 511 n. Opat milevský Jarlock skládal letopis

svj v letecli 1215—1222.
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in Via lata, venit in Boemiam . . . Qui postmodum synodm
celebrans, elegantissimos nobis edidit sermones et depositis
Brevnoense et Procopense abbatibus consummatisque omnibus,

quae officii sui fuerant, profectus est in Poloniam, transactis

in Boemia octo fere septimanis.

4r. Latinský žiTotopis st. Prokopa. ^)

I. De nomine s. Procopii. Procopis dicitur quasi pro-
cu s pius eloquio litterali, sicut in sequentibus patet per effectum

geste rei. Nam pietate sue caritatis procus pius fuit, sermon©

Yeritatis zelum gerens animarum propter eum, quem dilexit.

Item ex sclauico nomine mutat sui nominis exposicionem, quia
in latino períodiens nuncupatur. Nam et boc concordat suis

gestis et íactis, quando dracones sulcavit, fodiens cordis se-

creta, in quibus quidquid boni operis potuit semináe, rorem

sancti Spiritus petivit suppliciter irrigare, ut fructus seminis

posteris posset pullulare, demum sic eveniens, divinum auxi-

lium ad suum et omnium adiutorium posset inclinare et sic

per incrementa et momenta dierum incrementum fidei in suis

exemplis et in aliis valeat confirmare, quod nunc patet et pa-
tebit yiam justicie sequentibus et ex nunc viventibus pér suos

sequaces: fodit arva dra, quando corda dra zelo caritatis

divine clemencie suscitantur et ibidem sani, debiles, iuvene&

et virgines confluunt. Nec est finis vel numerus ad sepulchrum

currencium, prout cernunt oculi ad idem veniencium, ut a

morbo seminis mali viatici valeant resurgere, nunc inveterati;

per quod patet exposicio nominis prenotati, quia prius corda

dra tetigit modernorum, frangit sine vulnere dolorum^ fixit-

et transfodit, ut per auxilium divine clemencie omneš sic cu-

rentur, ne insultu demonis aliqua parte sui vicientur.

n. De šanc to Procopio. Beatus igitur Procopius, na-

cione Bobemigena, ex ingenuis parentibus et, ut sibi ille

sapientissimus Salomon optat, nec divicias nec paupertatem

pacientibus, sed mediocriter recteque viventibus ac Deum dili-

gentibus est procreatus. Cuius origo extat ex quodam terri-

^) O skladateli životopisu viz svrchu str. 209, 217. ástka latinského

životopisu sv. Prokopa podána jest v Pramenech d. . I. str. 360—366, osta-

tek u Bollandist, Acta sanctorum mensis Julii; II. str. 144—148.
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torio, cui nomen vulgariter iisitavit Chotim. Qiá nimiriím ab

ipsis infancie rudimentis Deum, fontem vité, siciens et ca-

duca queque despiciens, magna meritorum prerogativa epit
eminere multisque virtiitibus sagaciter studnit falgere. Inci-

piebat enim tunc inter coetaneos inodeste conversari, timorem

Dei habere, honorem parentibus deferre, lascivitatem declinare

ac, in quantmn possibile táli adbuc erat etati, in corpore, motu,

gestu, incessu foris ostendere, qualis habitus formabatur per
Dei dispensacionem. intus in ment.

Videntes autem Iluíus preclari genitores pueri tantam

gratiam Dei in eo rutilare, commendaverunt eum in castro

"Wissegradensi magistro liberalium litterarum studiis, ut

eorum informacione celestibus instrueretur disciplinis, ubi tunc

famosum studium sclavonice lingue vigebat. Ibique
eciam egregios magistrorum tbeorie quotidie carpebat fructus,

cum ea, que in sacris codicibus legebat, mox in opera cum
Dei adiutorio vertebat. Hac itaque laudabili conversacione ca-

nonici predicte urbis beatum Procopium videntes incedere,

ipsum licet renuentem ex nimia bumiiitate in ecclesia sancti

Peti, apostolorum principis, elegerunt in canonicum etordi-

naverunt. Tum in predicto officio constitutus, quantam per-
feccionem in se ipso ostenderit, longum est per singula enar-

rare. Non enim ut alii canonici proprium commodum querebat, «

sed ab ecclesia die noctuque non recedebat. Jam summitatem

illius lacob scale virtutum gradibus ascendendo tangebat, dum

usque ad presbyterii dignitatem gradatim pervenerat.
Ordinatus vero presbyter, qualiter se bumiKaverit, quam se

laudabiliter rexerit quamque vita sua bonesta fuerit, nullo pu-
tamus dicendum ore. ISTam omneš alii presbytei bunc non

canonicum putabant, sed monacbum; iam enim Dominm imi-

tabatur, iam Salvátorem audiebat aue cordis sibi dicentem:

Vad et vende omnia, que babes et da pauperibus et veni,

sequere me.

Interea in mentem suam venit, qualiter relinquens mun-
dum et ea, que mundi šunt, libere vacaret Deo; propositum
suum. divina revelacio admonuit, ut monacbice conversacionis

babitm sumeret. Tamque propositum suum firmans, aquodam
religioso raonacbo ordinem s. Benedicti assumens et

"

ab eo diligenter instructus secessit ad provinciam suam, non
ut parentes suos videre vellet, sed ut beremi secreciorem lo-
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cum expetens, Deum expedibiliter diligeret ac secure lagueos
satane evaderet. Quesivit plura per heremum apta monachoruni

loca, tandem Deo disponente pervenit ad qnamdam spelun-
cam, quam mille demones obsidebant. Quam felix pater ali-

quo tempore inhabitavit ibique, quibus se posset tueri, obsta-

culis virtutum constructis contra insultus viciorum et impetum

spiritualimn nequiciarum ac suggestionum sagittas ad petram,

qne Christus est, cogitaciones snas oracionibns, vigiliis, ieinniis

allidens, viriliter pugnare epit.
III. De origine Sazaviensis monasterii. Predicta

siquidem spelunca a castro Knrim distat duabus leucis, qne
vocabidmn a fluvio ibidem de subtus fluente Sazaua usitavit.

TJbi dum ipse a naufragio secularis tumultus liber ac bomi-

nibus occultus per multum tempus Deo indefessus agonizaret,

pia divinitatis disposicio civitatem in monte positam abscondi

et lucernám sub modio minime latere posse voluit.

Kam summus opifex et speculator omnium secretorum

Udalricum ducem buius lucern lumen sic cernere concessit.

Nam venandi gracia dum bas alpes aggressus fuisset, contigit

ipsum pre nimia laboris fatigacione suos sequaces una cum
venatoribus et canibus reliquisse et in eodem momente cer-

V um, quem eodem die nusquam sibi viderat, occurrisse. Quem
dum animatus' agilitate sui corporis et coruipedis querens ul-

tima insequitur, ventum est ad locum, in quo nunc felix me-

moria beati viri celebratur. In quo loco vir Dei dum post

oracionem operi manuum insisteret et ramos unius quercus

pro necessitate cederet, post tergum eius cervus prehabitus
saliit Yultumque contra vultum principis convertit, qui eum

insequebatur et suis pedibus compositis se post patrem sanctum

coUocavit.

Quid mora? Statim dux attonitus divine grácie revelá-

cionem senciens, arcum dimmittens, quem vibraverat, clamide

deposita, bumo prostratus, quis et qualis vir esset, inquisivit.

Sanctus autem pater, ut erat pius more columbino, alloquio

blando et humiK sic respondet principi: Indignus et peccator,

servus tamen Dei sum militans sub regula s. Benedicti. Qui
statim compunctus salutaris confessionis et penitencie sibi

consilium cum magnis singultibus et suspiriis daripetivit. Quo

peracto secm deliberans, petit pium patrem et modestum sa-

lutis sue provisorem, quatenus fratres eiusdem religionis sibi
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coadunaret. In cuius peticione pater sanctus subsistens sub si-

lencio, divinum auxilmm sibi adesse postulavit, ut principis

propositum compleret. Nec fit mora, sed pre estu nimio, quo
dus estuabat, petit a beato viro aliciiius potuš copiam ad sitis

temperacula sibi ministran. Qui nibil aliud reperiens, quod
sibi opportunius ministraret, quam banc aquam, quam suis

usibus observabat, in parvo vaše ministravit. Sed mirum in

modm signo crucis edito aque liquor nobilissimi vini se

ad instar commutavit. Quid mirum? Cum eius beneficio

boc esse dignoscitur, qui in Cbana Galilee hoc sua potencia
in primordio signorm suorum ostendit. Stupefactus vero idem

dux, quod oculis suis viderat et gustu probaverat, se totum

offerens Deo, consilio beati viri obedire pro omnibus peccatis

suis spopondit.

Nec fit mora. Vir sanctus dat formám, ut eoclesia in ho-

noe Dei et Domini nostri lesu Christi et Matris eius virginis

Marie et omnium sanctorum sub tytulo sancti lohannis

Baptisté fundaretur, fratrum consorcium coadunaretur, victus

cottidianus ministraretur. Dux obediens monitis et consilio pii

patris, ad propria rediens, consilio eciam suorum nobilium

fultus, ecclesiam fundavit, fratrum consorcium coadunavit,

bonis propriis ecclesiam dotavit, beatum virm Procopium pro-

tectorem et rectorem buius domus in abbatem ordinavit. Hec
autem ordinacio facta est post partm b. Yirginis gloriose

anno Domini TVTTXQ temporibus Henrici imperatoris secundi,

qui post Ottonem tercium regnum Romanorum gubemavit, anno

sequenti, quo beatus Stepbanus, rex Ungarie, claruit, sub pre-

fato duce Bohemorum Udalrico.

Celesti itaque gracia dictante crescebat adeo longe lateque

per cuncta compita fáma virtutum beati viri Procopii, multiplici

sermone discurrens, ut ad eius opinionem catervatim provincie
eiusdem bomines devocionis xenia offerrent ipsiusque oracio-

nibus sese manciparent. Qui caritatis flagrancia plenus, hospi-
talitate pie preditus, prudencia sancta decenter omatus, casti-

monia purus, bumilitatis modestia providus, temperancia clarus,

babundancia zeli fideique plenus, qui sermone predicacionis
sancte pectora audiencium ut ymber temporaneus opportuno

tempore infiisus irrigabat ac doctrine sue vomere mentes utilis-

sime reformabat. Pauperes denique tanta pietatis largicione
sibi divinitus ingenita suscipiebat tamque prona et léta fámu-
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latus soUicitudine niinistral)at, acsi manifestissime Christus

adesset, ut omneš territorii eius industria immundi atque

pifandi pascerentur. Properabat equídem ad eiim multitiido

fidelium, liabentes in desiderio animi sni seciili lucris renunciare,

secum finetenus commanere, quos benign amplectens, fovebat

sicnt gallina puUos suos sub alis.

Fabricavit igitur basilicam in bonore sancte Dei genitricis

Marie et sancti lobannis Baptisté et aggregavit secnm

qnosdam fratres vita et moribus religiosos. Quibns spiri-

tualiter concordantibus unanimi caritate monastica fieri modera-

mina et mystéria divina iiixta exemplár almiíici pati s Bene-
dicti constituit. ]pse vero minimus in minimis effectus est.

Cuius quantum prudens et efficax diligencia mentis industria-

que ac sollicitudo et qnam pia caritatis afíluencia erga fratres

extiterit, nullo dicendum ore; quod non sine gracia Dei, qui
est mirabilis et gloriosns in sanctis suis, agebatur; qui in

quantum se diligentem hune diligeret, bomines miracTilornm

pátracíone noluit ignorare.

IV. Tncipiunt miracula s. Procopii. Tempore igitur,

quo es Romana consuetudine inter Pascba et Pentecosten

auctorisabili ritu letania triduano ieiunio celebratur, quidam
b-omo Menne nomine ardenti desiderio animi cupiens
oracioni processionis eius adesse, ad litus fluvii supra
nominati venit. Hune dum diu exspectantem oasu nnllns esset,

qui transveberet ad cellam sancti viri et navis nnlla ibi

adesset, processionis sacre mystéria interim tempestine ex more

agere sanctus pater epit. lile vero puppim in altera fluminis

ripa baberi conspiciens, intima cordis suspiria protraxit, bac

voce compunctibili clamavit ad Deum, dicens: Deus, qui per
electum tuum Procopium magnalia magna virtutum sanctis

e£Éectibus tuis operaris, quarum munificencia nos peccatores
ad magnam fidei devocionem excellenter accendis, per eiusdem

eciam oraciones fac navem ex altera parte venire, quatenus
merear particeps fieri oracionis desiderate processionis ad laudem

et gloriam nominis tui. Hec ut dixit, subito volatili impetu

puppis conto, quo afxa fuerat, subsequente ad eumpervenit,
qui transvectus processioni desiderate interfuit. Quod cum
sancto pati in graciarum accione recto ordine retulisset, re-

spondit ei: Ne arbitreris propter me indignum, sed propter
fidei tue devocionem pietatem divinitatis bec fecisse; nam
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ipse ait : Si habueritis fidem iit gramim sinapis, omnia possibilia

erunt vobis. Hec igitiir magna Dei potencia et ammiranda,
ut fidei tue firmitas inconvulsa permaneret, miraculuin ostendit,

qui est benedictus et gloriosus in secula seculorum. Amen.

Quidam bomo spiritus immunditantó perturbatiir
fnrore, nt vix a fortissimis viris contineretur, qiii magnis
vociferacionibus perturbatisqne immauiter perstrepabat clamando.

Qui dum caroram suorum cura vinctus prope duceretur ad

sanctum patrem, quo suis intercessionum meritis et precibus

salvaretur, clamavit démon, dicens: Quam iniuriam facio tibi,

Procopi, et cur me eiicis? Et bec dicens, vexabat bominem

acriter, quem dictus pater penitencie ieiunio indicto ex fratribus

uni commendavit, qui attencius oracioni et adiuracioni insisteret,

semet ipsum autem pro eo ieiuniis et oracionibus pervigil

afflixit. Expleta itaque septimana cum ipse pater sanctus

exorcismum super eum ex more terminaret, visus estprotinus
immundus spiritus in similitudine nigerrime avicule

ex ore eius evolasse et super tectum ecclesie consedisse
;

unde perseverante eo in oracione dicitur corruisse in terram et

quasi frustratim in quatuor partes crepuisse. Ex tunc autem

sufíagante gracia Dei omnipotentis in bomine illo nulla

umquam in totius vité sue cursu demonis dominacio locum

babuit.

Cuius viri Dei presenciam demones ferre nequiverunt.
Audita šunt quoquo die quadem demonia in spelunca
clamancia ac voce querulosa dicencia: Ve, ve! Ut quid
vir iniquus et impius babitat super banc speluncam, invidia

plenUs, iam maleficia eius sustinere non valemus, sed assump-
tis Mylebusensibus sociis discedamus in secretum deserti Lobetz,
ubi numquam maledictus iste bomo nos inquietare valebit,

qui nos ultra bic babitare non patitur. Quas voces dum pater

sanctus audiret, protinus loricatus signo fidei, ad locum, unde

be voces audiebantur, accessit et cum ingenti strepitu et va-

lidissimo clamore ea abinde expulit, ne sue devocionis cur-

sus impediretur.
Multi denique vicinarum villarum accole ad eum

venire frequenter et suorum languorum adiumenta impe-
trare solebant, quibus ipse magistrm bumilitatis sequens,

interminabatur singulis, ne buiusmodi opinio eo vivente di-

vulgaretur. Venit eciam quedam muliercula ad eum, cuius
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visum diutive cecitatis caligo infecerat, su£Eragia postulans,

cuius cum jfiisa oracione ad Deum. oculos sancte crucis signo

consignaret, illico pignus luminis recepit. Nullus equidem
de dictis virtutibus sancti viri debet dubitare, cuius talis re-

vera conversacio extitit, ut debeat merito virtutibus insigniri.

Circa hec tempora Udalricus, dux Bobemie, de quo supra

meminimus, migravit ab hoc seculo, nec ad plenm, ut spo-

ponderat sancto pati Procopio, monasterium suum ditaverat,

nec adbuc idem lopus abbacie investitura polebat ; quia fratres

cum eodem sancto pate partim heremitice pa:ctini cenobialiter

vivebant; post cuius obitum filius eius Breczislaus regimen
ducatus Bobemie susceperat, cupiensque in omnibus preceptis

patris parere, cum explanacione quorumdam proborum virorum

de fáma sanctitatis b. Procopii et patris sui promissi, quod
cum eodem venerabili viro babuerat, ad plenm audiret, qui

tripudio immenso, ultra quam credi potest, cum optimatibus
suis gavisus est; cuius sese gratulabundus commendavit oracio-

nibus, quem demum prefatus idem dux et primatus curialis

patrem vocitare usui suo commendaverunt, quem eciam patema
veneracione diligere decenter affectabant. Unde idem dux un-

animiter cum satraparum suorum ingeniositate perspicaci pru-

dentique consilio discrecionis inito, eum ad abbatie investi-

turám debere promoveri decrevit, quedam coenobiali usui

necessaria decenter coaptans, quedam pollicens, que tamen de-

center complevit- nie vero sese ceteris preferre pertimescens,
summo mansuetudinis bumilitatisque emolumento omnino re-

cusabat, semet asserens imperitum Kominem et indignum,

operám obediencie minime subiectis impendere valere, Dominm,
qui omnium occultorum solus cognitor est, intime sue inspe-

ctionis testem preponens. Qui tamen omni temperamento pre-
cum omnique dilectionis admonicione atque affabilitate opti-

mátm victus, violenter abbas ordinatur in Pragensi
ecclesia per Severm episcopum, in quo aptissime poštmodum
gracia Spiritus sancti requievit.

Hic denique firma virtutum fundatus solitudine, bumili-

tatis quoque ac caritatis constanti excellencia stabilitus, tam
bilaris et affeccione benevolencie continens extitit, ut a subiectis

sibi plus amori baberetur quam timori, quibus tam publice

quam singulatim salutaria ministrare monita multaque exemplis

priscorum dogmata pigmentata npn desistebat. In tempore si-
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quidem suo omniuin reriim opulencia non defiiit, qui tamen

exercicio manuum suarum laboruni sustentabatur et pauperuin

inopiam refocillabat atque in t3;isticia positorum curam sub-

portans cunctoruin, eos uti prudens medicus infirmos antidoto,

paterno solacio recreabat.

V. De correpcione cuiusdam fratris, qui pro bii-

mane laudis appetitu missam solito festivius cele-

bravit. Huic etiam operi inserendmn dignum duximus, quod
idem sanctus pater popularis laudacionis favorem omnino fu-

giens, ab bumane vocis glorificacionibus aures obturabat, qui
tam presentibus tam faturis sequacibus, a laudibus reprimens

occasionem, magnificentissimum exemplum prebuit. Erat si-

quidem. eiusdem sancti patris diffinicio consnetudinalis insti-

tucionis inter fratres stabilita, ut omni indicta festivitate,
sicut et nunc in eodem loco constat, post primam laycali

vulgaritati unus missarum solempnia es fratribus celebraret,

quatenus tempestive unusquisque ad propria repedaret. Unus
ex congregacione missarum insignia die quadam solempnizans,

digne egitj sed vooiferacione cantus et leccionis pronun-

ciacione, beu, male, quod facere non debuit (prob dolor!), sese

iactitavit et a populo laudum extollenciam consecutus est;

qui diceret eum sicut unum ex angelis missam cantasse. Que
res postquam saucti patris aures tetigit, doluit idem sanctus

pater, quod fratrem eius ea illicita laudabilitate mortalium in

tantum tentavit elacio, ut mercede privatum captivum teneret.

Onde extemplo congregatis fratribus in unum beatus abbas

adiudicat culpam illius fratris in conventu fratrum oracione

propensius admixta, publica deleri disciplina et regulari vin-

dieta, quem táli increpacione arguebat, dicens : dolemus, o frater

carissime, quia per te ipsum mercedis tue fructum officii di-

vini acquisitum affectu ex populari laudacione amittis; imo

animam tuam per boc detrimentum incurrere facis. Nam contra

nostre regule disciplinám repertus es contumax ac prevaricator
mandatorum Dei, per hoc, quod a Domino interdictum est ac

.
non levis culpe reus bumana laude delectari, cantasti sicut

omnis angelus. lace ergo prostratus, virgarum flagella suscipe,

quatenus verborum amaritudo iactanciam bumane laudis quasi
omnis angelus tibi amputabit. Enim vero ydololatrie vicium

non effiigiunt umquam, qui ex divino officio illicitum bumane
laudacionis appetitum querunt. Quando enim Dominm no-
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strum, cordium, haut vociim, scrutatorem in abscondito oramus,
cordis tantummodo intencione et mentis devocione nostras ei

peticiones pandere nobis expedit; sic enim illud preceptum im-

plere poteriums: Ab ea, que tuo dormit in sinu, claustra oris

tui custodi.

Clarescentibns autem his et aliis quani plurimis mira-

ctilis beati Procopii meritis multi infirmi, claudi, ceci,

muti, demoniis obsessi, captivi, per divinum auxiliiim

et eius oraciones šunt liberati et officiis pristinis šunt restituti.

Qui dum igitur tam beatam vitam et illustrem duxit virtutum

signis, in templo Dei seu sol usque ad consummacionem vité

refalsit. Quin imo sancti Pneumatis instinctu propbecie mi-

sterio claruit, presagus futurorum.

YI. Presagium mortis sué et persecutionis fra-

trum. Anno igitur incarnationis Domini nostri lesu Cbristi

MLIII, ante biduum siquidem, sue terminacionem resolucionis

revelante divinitatis gracia prescivit. Qui accersito bone qua-
litatis nepote Vito et karissimo in Cbristo filio suo pie in-

dolis Emmerammo seriatim exposuit eis futura, sicuti et po-
stea rei comprobavit successus, singultuose táli verbi volubili-

tate inquiens: Carissimi mei filioli, quos utpote gallina puUos

educavi, perpendite, quia tempus mee resolucionis adest. Ter-

cia certissime die Domino annuente de huius carnis taber-

naculo migrabo, vos commendans Domino. Sed vestre circum-

spectioni innotesco, quia post discessum meum íiuctivagarum
detraccionum varietate impetuosa quassabimini ac pestifero

persecucionum naufragio atque extorres- efficiemini sex

annis in terra aliena et iste locus potestiva manu ducis tra-

detur possibilitati alienigenarnm. Vos autem, dilectissimi filioli,

ideirco a fide nolite naufragare et fratres vestros confirmate,

Deum expedibiliter laudate, in prosperis benedicite, in adversis

•supplicate et in létis gracias agite, in tristibus quiescite even-

tibus; cuius pietatis munificencia tandem consolabimini. Nam
revolutis sex annis exilii vestri miserator tranquillitatis repa-
rabit vobis statum ac detractoribus vestris talionem merito

reddet vosque ad portm consolacionis reducet, Defuncto nam-

que presente principe pio Brecizlao succedet Spitigneus, qui
vos persequetur, quo mortuo "Wratislaus regimen principatus
Bohemie suscipiet, vir benevolus. Hic reducet vos de exilio et
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dabit vobis Dominiis noster lesus Christiis in loco isto pacem
et securitatem omnibus diebns vité vestre.

yil. De transitu beati. viri. Seqnenti igitur die in-

travit ad eum qnidam pifandiis, cnius vitam per septimanam

inopiam benign more solito refocillarat, impetrans licenciam

abeundi in patriam. Cni sanctus pater, dum nil, qiiod ei ca-

ritatis obtentu tribneret, haberet, ait ei hilari viiltn: Non te,

carissime, pigeat, obsecro, differe, qnia dies Domini, adveriire

quam prestolor, crastinabit et post obitnm meum tunica mea
dabitur tibi. Labente igitur die seqnenti dum íinita canonice

vespertinali synaxi et completorio resideret in lectulo, infir-

mitate vehementi correptus est, qui in articulo mortis po-

situs, quamqnam nltimnm anhelitnm traheret, tamen antiqnum
hostem oracionis mncrone brachio viriliter extenso iacnlari

non cessabat. Adesse extemplo fratres iubet, qnos in meroris

afflicoione fletnmqne insolabilem conversos paterna informa-

oione consolacionis corroborat, commonensque eos de corpore

suo, anno dominicae incarnacionis MLTII octava Kalen-
das Aprilis de mundi liuius naufragio migravit ad
Dominm, de servicio ad regnum, de labore ad requiem, de

mote ad vitam sempiternam pestate Domino nostro lesu

Cbristo, qui cum pate Deo et Spiritu sancto in trinitate per-
fecta vivit et gloriatur Deus unus per infinita secula seculorum.

Amen. Cuius beato corpori Severus, episcopus pragensis, exe-

quias cum magna devocione celebravit, corpus ipsius sanctis-

simum terre commendando. In cuius conspeótu prebabitus epi-

lepticus mox ut tunica ipsius fuit indutus, statim fuit

sanatus. In eadem eciam hora quidam cecus Palpo ne-

mine lumen oculis suis restitui petivit meritis beatissimi

patris, et statim in presencia omnium ibidem astancium lumen
re epit. Benedictus ergo sit Deus, qui sic suis post palmám
yictorie confert gloriam et bonorem, coronando eos corona

aurea in regno glorie sue.

VIII. Qualiter beati viri propbecia sit impleta.
Huic igitur operi precipue dignum esse arbitramur eiusdem

sancti patris miracula molU compendiosaque verbositate trac-

tando fovere ac veridica relacione memorie fidelium caritative

tradere, que Domini nostri magnificenciam per merita ipsius

post mortem mirificare dignata est. Post discessum igitur bea-

tissimi patris Procopii consors fratrum societas propria volun-
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tate de congregatione Yituni nepotem eiiis elegit, qni electns

sine dolo, sine venalitate ordinatus est, vir in humanis et di-

vinis rébus idoneus, seculi íluíus inimicus, inclite morigeratus,

sapientia pérvigil, reverendus in vultu, affabilis eloquio, leni-

tate placabiKs. Quo in abbacia espedibiliter degente Bracislaus

dux oltimum- mnndo valedixit, cuius loco Spitigneus monarchie

gubemacula suscepit. Quo tempore sancti patris Procopi vati-

cinii ordo completur. Instigante namque zelo dyaboli multi

emuli ficticia venenosa detractationum conspirantes, laqueos
cavillacionum in curia ducis contra Vitum abbatem et fratres

eius astruere ceperunt atque aures principis favorabiliter com-

positis mendaciis obpulsantes, eos multifariis vituperiis publi-

cabant, scilicefc dicentes: per sclavonicas litteras heresis

secta ypocrisisque esse aperte irretitos ac omnino

perversos. Quamobrem eiectis eis in loco eorum lati-

nm abbatem et fratres constituere, omnino esse bone-

stum constanter affirmabant. O invidia, inextricabilis malicie

zelus ! O invidia detestanda, omnimoda malicia conglobata ignis

inextricabilis! Sed revera sicut a tynea vestimentum consu-

mitur, sic is, qui illam zelatur
;
cui autem invidet clariorem reddit.

Vitus itaque abbas assumptis fratribus suis, quos unitas

caritátis concordaverat, peregre profectus est in terram Hun-
norum. Dux autem memoratus propria Francorumque suorum

consiliaria definicione utens, in loco illo abbatem genere
Tle!ut on ic um constituit, bominem turbida indignacione plenm.
Ubi dum nocte prima adventus sui es more ad matutinalem

synaxim pergens, foribus ecclesie appropinquaret, apparuit
vir sanctus Procopius, infra ianuam oratorii appodians se

et dicens ei : Unde tibi potestas hic degendi ? Quid queris ?

At ille: Potestativa, inquit, ducis maiestas et eius primátm
inconvulsa sublimitas mee possibilitati regimen huius cenobii

usque ad finem vité mee tradidit. Cui sanctus pater dixit: Ci-

tissime sine confusionis verecundia discede
; quod si non feceris,

ulcio divinitus veniet super te. Et hec dicens evanuit. At ille

estimans esse delusiones satane, omnino vilipendit. Sanctus

autem pater evangelicum complens preceptum, eumdem abbatem

cum suis fratribus trina monicione premissa, quarta nocte ap-

paruit ei ad matutinum obsequium eunti, sanctus vir dicens:

Cur meis monitis amicabilibus obtemperare recusasti? Filiis

meis spiritualibus a Domino impetravi hune locum, non tibi,
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qni supplantatum ingressns es, et si a domino tuo duce tibi he c

hactenus potestas fuit habita, a me sit amodo proliibita. Et bec

dicens fortissimis ictibus cum virga pastorali, quam
manu gestabat, illum ferire coepit. Qui mox percussus
sine dilacione epit locum mutare et volatili cursu ad ducem
terre pervenit ac omnem ei eventum rei patefecit. At ille atto-

nitus vebementi ammiratione, vacillare coepit ac ambiguitatis

laqueo irretitus usque ad finem vité sue permansit.
IX. De revocacione Viti abbatis. Defancto igitur

Spitigneo duce divinitas servo suo Wratislao memorabili ti-

tule ducatus gubernaculum tradidit. Qui cum divinum ecclesie

diligeret unice cultum, eciam bunc toto cordis a£Pectu locum

dilexit. Qui missis legatis ad regem Hunnorum de exi-

lio Vitum abbatem et fratres eius cum bonore re-

duxit et in loco suo decenter restituit. Quibus per merita et

oraciones sancti patroni Procopii omnipotentis Dei propicia
consolacio affuit, que ipsum locum omnium rerum profectibus
babundantem redundantemque in pristinum, imo in ampliorem
bonorem enceniavit.

X. De congelato flumine in media estate. Placuit

igitur adbuc innotescére contemplativis fidelium memorie mi-

raculunl. Quidam ergo ex cKentela memorati ducis, Labessa

nemine, apud dominm suum iniquis detractionibus om-

niuo erat accusatus, qui latenter publice functionis dam-
nacionem fagiens, yolubili cursu ad ripam Sazave jluminis

pervenit. Is dum insecutores timens, aliorsum fugere non va-

leret et difficultate inundacionis concrete aque fluvii ad cellam

sancti viri pervenire minime posset, anceps ex omni parte lu-

gubri cordis contricione clamavit ad Dominm, dicens : O Deus,
fons immense pietatis et modestie, per merita et oraciones sancti

Procopii, electi tui, in adiutorium meum intende et ab immen-

sitatibus augustiarum, que me circumvallant, eripe, quatenus

magnifice clemencie tue et confessori tuo sancto Procopio ammodo
et usque in finem vité mee vota laudum indefessus omni tem-

pee offeram, qui es benedictus in secula seculorum. Amen.
Tunc quippe tempore estatis sol in leone vigebat. Cum igitur

suspirando tenens sonipedem per frenum, reflexis obtutibus cir-

cumspiceret, perspicacius intuens, conspexit aquam flumi-

nis omnino congelatam. Unde attonitus et quasi in extasi

amens effectus secm deliberat tractando, quid significet tam
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grande miraculum et inauditum et retro seculis invisum. Qui
tandem ment concipiens aut concipiens, intellexit divinitatis

misericordiam ob meritum egisse sancti patris Procopii lianc

tanti miraculi virtutem, ac in fide nil hesitans, post tergum

cornipedem ducens, siccis vestigiis flumen transiit. Qui
mox retro luminibus reflexis aquam solito fluere intuetur. O lesu

bone! quam magnificata šunt hec opera tue magnificencie, qui

antiqua tua potenter eciam nunc per merita tui sancti declaras

mirabilia. Tu enim quondam, ut in Israelitico populo mari rubro

diviso iter siccum concessisti, ita et buic bomini electi tui Pro-

copii obtentu siccis vestigiis undas concretarum aquarum sine

iactura cum equo transire tribuisti. Tibi ergo benedictio et

gloria omnifaria et graciarum accio cum Pate et sancto Pneu-

mate per omnia secula seculorum. Amen.
XI. De muliere liberata ab infirmitate. Aliud eciam

miraculum pervulgare dignum duximus. Uxor cuiusdam of-

ficialis gravibus infirmitatibus correpta deficiebat.

Huic sanctus pater apparuit, dicens: Mitte festinanter ad ab-

batem Sazaviensem Yitum, nepotem meum, et postula, quatenus
te in infirmitate tua visitet, qui si languore proprio invales-

cente venire non valebit, mittat, pro se'filium meum Emme-

rammum, coenobii sui fratrem. Hic dum manum tuam tenens,

oracionem terminaverit, sospitatis pignus extemplo percipies.

Hec itaque promissa eíficaciter impleta šunt; nam Emmeram-
mus vice Viti abbatis cum complesset oracionem visitacionis

ac manum languentis tenuisset, mox omnium membrorum ipsa
sanitatem recepit ad laudem et gloriam magnificencie Dei

omnipotentis, qui mira beneficia per merita sancti Procopii,

confessoris sui, operatur.

XII. De fure per presenciam viri Dei liberato. Et
aliud signum memorie intimandumreferimus. Quidam opilio
in eiusdem abbacie território tunicam bospitis sui cle-

pserat. Qua cum post aliquos dies indutum eum bospes in-

veniret et sub testimonio vicinorum argumentosa racione exueret,

misit funem in collum eius ac manibus post tergum vinctis

sine dilacione illum ad iudicem Curimensem trahere epit.
Abbas vero Vitus ut audivit, misit nuncim, interpellans pro

culpabili. Accusator autem renuit peticiones eius, dicens se

publice vindicte sentenciam subire,- si reum sine indicii com-

munis discussione impune dimitteret. Qui tamen reduxit vinctum
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ad propriam domm et arcto immensoque pedem eius cippo
sarcinavit ac noctu adhibitis custodibus inclusum custodiebat,

voluntatem ulcionis ira instigante complere cupiens crastino;

qui vinctus incessanter auxilia sancti patris implorare singul-
tuosis suspiriis epit. Nocte igitur media, dum custodum oculi

letalis dormicionis violencia opprimerentur, apparuit in lu-

minis claritate vir veneranda canicie, vultu decorus, habitu

monacbico, infulatus, cambucam in manu tenens, qui disit

vineto: Adsum ad sufíragium tuum; vocasti namque me! Et
ut tetigit cippum cambuca, dicens: Sis liberatus ab boc

trunco et iam amplius noli peccare, tanta celeritate fractus est,

ut mox prosiliens media pars eius pedem domus bostis con-

stringeret: sed qui apparuerat, evanuit. lile autem manibus

et pedibus enodatis quasi passer creptus de laqueo im-

mensis pietatis Dei laudibus viscera glorie Dei extollit custo-

dibus pavefactis, cuius accusator ea in causa deinceps nullus

extitit.

XIII. De furibus, qui penitencia ducti res sub-

latas reddiderunt. Aliud rursum divine efficacie beneficium

notificamus. Quidam vir Martinus nomine, proposito con-

versus, timens Deum cellula propria secus sepe dictum ceno-

bium degebat. Quo quadam nocte ex more ad matutinalis

noctis vigiliam synaxis propere discedente fures fractis foribus

cellule eius omnem supellectilem abstulerunt. Peracto

matutinali officio ille cum rediret et res, quas dimiserat, in

cellula minime inveniret, lugens et contristatus ad sepulcrum
sancti viri cucurrit et flexis poplitibus infortunium imminens,
eiulans conqueri epit, dicens : Nisi, o pater venerande, tui ob-

tentu meriti mibi alumno tuo sub regiminis tui virga a puero
emerito recuperacionis supellectitis solamen reddetur, et bunc

locum in disperacione mutabo et in alio numquam stabilibor,

in totius vité mee cursu desperans. Qui dum tandem lugubris
ad ergastulum rediret, illico fures visione Dei territi ei

obviant, qui penitencia ducti restituerunt cuncta, que ra-

puerunt. Qui dum vixit, vota laudum Deo solvere non cessavit,

qui tanta beneficia per sanctum confessorem suum pestat.

Quedameciam sorores penes id ipsum monasterium
sub iugo Obristi expedibiliter degebant, quarum totas res

usuales fures noctu rapuerunt. De quo eventu cum ipse

singultu intimo cordis invicem verbis querulis ingemiscerent,

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 32
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sancti patris Procopii adiumenti solamen efflagitantes, sequenti
nocte eis idem sanctus apparuit, inquiens: Nolite mesticiam

gestare in cordibus vestrís, quia post biduum omnia vestra.

rebabebitis, et bec dicens evaniiit. Igitur buius promissi effectus

mox impletur, nam et fur adductus est ad eas captivus
et res eis šunt restitute.

XTV. De mulieribus sanitati redditis.^ Eciam aliud

prodigium proferimus in conspectu fidelium. Apparuit idem
sanctus cuidam muliercule vidue in urbe, que Yissegi'ad nun-

cupatur, dormienti, inquiens: Surge et vad cum festinacione

et dic uxori Gezlionis, arnice tue: Yade ad monasterium, quod
Sázava dicitur, properanter et commenda te oracionibus unius

de fratribus et age penitenciam, que et ad intemiciem de-

ducent, si ita non feceris.

Liburni cuiusdam comes instinctu zelotypi Babylonici

regis caminum mentis succendentis in amorem cuiusdam iuvenis

exarsit, cum qua et rébus maiti raptis furtim aufugit. Quam
apprebensam maritus suus multis verberibus attrectavit ac dé-

mm immenso cippo eius pede arctato custodie mancipavit.

Que noctu longa suspiria reumatizatis oculis inundantibus la-

crymis trabens, epit sancti patris sufíragia toto anbelitu us-

quequaque implorare, promittens sese ultra nolle taliter peccare ;

donec sanctus pater apparuit, dicens : Liberata es ab boc cippo ;

sed cave, ut promittis, ne pecces, ne deterius tibi eveniat.

Videtur eciam aliud prodigium buic operi necessario in-

serendum. Mulier quedam nube quatuor annis ceci-

tatis occupata ac omnium fere membrorum ofíicio carens

venit ad monasterium sancti viri, ubi ieiuniis et ora-

cionibus indefessa cum diu perseverasset, in die preclare domi-

nice nativitatis infra sacra missarum solennia in ecclesia viyifice

Crucis ei lumen oculorum et sospitatem membrorum per
sanctum patrem Procopium concessit divinitas, que in-

estimabili gaudio repleta tamquam e mortis umbra prodiens

clamabat, dicens : O Procopi sancte, o Procopi sancte ! Quam
populus cum presens attonitus, quid ei accidisset, inquireret,

referebat, quod idem sanctus pater venisset eiusque oculos

signo sancte crucis signasset, et extemplo visum et sanitatem

corporis recepisset. Unde mox in unum coadunatur populus,

laudans et glorificans Deum, qui taliter glorificat sanctum suum
confessorem. Perpendere igitur debemus, cuius bonoris gloria
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idem sanctus fulgebat in celo, per quem tot miraciila Deus
coruscare facit in terra, qm est benedictus et gloriosus et su-

perexaltatus in secula šeculorum. Amen.
XV. De apericione canonizacionis s. Procopii.

Igitiir his et aliis beati patris quam plurimis miraculis clares-

centibus ét ad episcoporum et omnium, prelatorum ducumque
et baronm, nobilium et ignobilium noticiam venientibus, que
fiebant circa tumbam ipsius in ecclesia s, loannis Baptisté
infra spacium multorum annorum: nemine tamen ad boc sub-

sidium ferents, ut gleba sanctissimi corporis solenniter cano-

nizaretur. Sed qui suis meritis per divinitatis graciam bec in-

signia operabatur, providit et suo corpori glorificacionem. Nam
dominice incamacionis anno MCCIEL apparens abbati Blasio

nomine,!) provisori et rectori fratrum suorum, monuit et pre-

cepit primo et seoundo et tercio, quatenus recepto testimoiiio

omnium spiritualium et secularium virorum conscriptis mira-

culis, que ipse operatus fuerat ibidem, quantocius ad curiam

Eomanam properaret pro corporis sui canonizacione,
promittens auxilium, si deesset consilium, apud apostolicum

corpori suo ad honorem. Qui abbas Blasius junctis sibi duo-

bus fratribus testimonio suf&cienti terrigenarum fretus domi-
nm apostolicum Innocencium III. est aggressus; cni

cum totum negocium beati Procopii proposuisset sub attesta-

cione litterarum : papá vero pro nicbilo ducens dieta et scripta,

parvipendit tanti viri sanctitatem. Abbas vero multas admoni-

ciones faciens pro negocio sibi commisso, unum annum conti-

nuavit ibidem. Et cum iam deficeret in expensis, nec quid-

quam proficeret, adoratis apostolorum liminibus beato Procopio
ulterius suum negocium terminare commisit. Et surgens eadem
nocte clam recedere epit. Quid mora? Statim vir sanctus, ut

promiserat, venit ad auxilium. Nam eadem bóra, qua abbas

Blasius extra menia civitatis declinabat, iste pater sanctus in

conclavi pape Innocencio apparens cum virga pastorali, ait:

Quid besitasti, quid morám fecisti, quamdiu corpus meum sic

bumatum iacere permisisti, quare capellanum meum sic vacuum
abire permisisti? Nisi ito ipsum per viam ad sanctum euntem

^) Opat Blažej jmenován jest jjako pomocník písahy biskupa praž-

ského Daniele 11. v listin papeže Innocentia m. ze dne 5. kvtna r. 1202.

Erbenova Eegesta; c. 465, str. 210: „B. de Sazan, S. de Cladorub abbates."
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Laurencium extra muros civitatis redire iusseris et testimonio

corporis mei annueris debitumque honoreni miM impenderis^
elevans virgam pastoralem, ait: Sic te fodiendo perfodiam. Ex-

pergefactus autem apostolicus, quis aut qualis esset et quomoda
vocaretur, quasi semiviva voce interrogavit. Cui vir Dei re-

spondit : Procopius vocor, et disparuit. Apostolicus vero surgens
convocatis cardinalibus, qui presentes fuerant numero XHE^
quorum nomina in pivil egio eiusdem apostolici šunt

impressa, statim abbatem revocavit, testimonio attencius per-

specto; missam celebravit beato pati Procopio. Deinde data

auctoritate cum privilegiorum suorum robore misit Gruido-

nem, sancte Marie trans Tiberim sancti Calixti presbyterm
et cardinalem, legatum a latere suo, ut corpus beati viri

solempniter canonizaretur. Hec autem acta šunt anno-

Domini MCCIY, IV Non. lulii.i)

In hac canonizacione multa Deus potencie sue míra et

stupenda ostendit, nam multi ceci illuminati, leprosi mundati^
infirmi sanati, obsessi liberati, captivi soluti, surdi auditui red-

diti, multi loquelam adepti ac ceteri morbidi curati šunt per
merita sancti patris Procopii. Cum vero tumba ipsius aperire-

tur, odor suavissimus inde emanabat, ut omneš, qui aderant,.

in stuporem et admiracionem verterentur. Predictus autem

Gruido cardinalis visis bis miraculis et eis conscriptis mo-
nasterium ipsum in plenium exaltavit, videlicet indulgenciam
conferendo; apparatum eciam suum, in quo missam can-

taverat, pro memoriali relinquens; episcopis, qui presentes-

fuerant, predictum locum commendans, ad matrem mundi, vi-

delicet Romam, est regressus.

XVI. De miraculis per merita sancti Procopii
factis. Adbuc de miraculis, que Deus per merita felicis me-
morie patris Procopii post sanctam canonizacionem ad sepul-
crum eius et in aliis locis usque hodie operari dignatur ac a.

fidelibus suis per ea glorificatur, quedam seniorm nostrorum

relacione sepius comperta, quedam oculorum nostrorum intuitu

cercius experta breviter comprebendendo conscribimus et memo-^

riter legenda et usque predicanda quibusque fidelibus com-

mittimus. Quodam itaque anno nativitatis precursoris Domini

1) Srvn. Letopisy eské k r. 1204: „Sanctus Procopius canonisatus est.

Prameny d. . n. str. 282.
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s,c patroni eiusdem ecclesie solennis dies aderat, multitudo tam
cleri quam vulgi iitrmsqiie sexus convenerat, cumque conYen-

tus se solito ad processionem parassent et iam extra monasfce-

rium processissent, quidam fideles unam religiosam personam
cum virga pastorali ibidem procedere viderunt et minus intel-

ligentes, quenam persona illa fuisset, sicut postea testati šunt,

alterius monasterii aliquem abbatem crediderunt. lam autem
ad oratorium redeuntibus et eumdem diligenter intuentibus

<30utemplati šunt prefatam personam quosdam virga pa-
storali tangere de langu en tibu s

,
debinc conventu

cborum intrante ostium ultro patuit, qui eciam ingrediens di-

sparuit. lamque missarum mysteriis rite peractis duo curati
šunt ex languentibus illis et nunc dietám visionem eiusdem

narrantibus et boc ipsum, qui curati fuerant, testantibus absque
dubio nos dominm et patrem Procopium nobis affuisse cre-

dimus omnipotentemque Deum attonita voce signis campana-
rum cum effusione lacrymarum laudamus.

Hinc dum solito rursum cursu revoluto cum celebri voto

festiva dies ageretiir et sacri textus evangelii legeretur, inter

languentes sivé iacentes est strepitus factus ac ingens clamor

obortus, de quo clamore cuncti, qui aderant, in stuporem versi

fuerant, nos ipsi turbati aliquod inibi prodigium íieri spera-

vimus, sicut postea probavimus. Nam percontantibus nobis ipsos,

unde repentinus strepitus et clamor accidisset, banc referebant

causám, scilicet candidam nubem circa altare se vidisse

atque viros claros geminos ex ea prodiisse, quiperora-
torium procedentes, populo astanti benedictionem porrigebant;

ipsis autem sanitatum consolacionem administrantes, manibus

tangebant: tandem vero in ipsa hora tes ex illis vario et

adiutino labore, languore detenti, curati šunt; ceteri quo-

que variis temporibus, sed in eadem ecclesia sanitatem con-

secuti. Sicque per eventum tam felicem salubremque affec-

tum plenius est nobis facta baec visio erta.

Alio tempore dum pamonarius ecclesie eiusdem festivitatis

die ante nocturnos in lecto suo se recollocasset, ut aliquamdiu
lassa membra recreasset, repente tum stupore quam gravi so-

pore arreptus ac velut in ecstasi positus vidit beatum viruni

de tumba consurgere et versus oratorium usque ad altare sancte

Crucis procedere, ubi aliquantulum quasi ad oracionem assistens,

intuitus unum cecum consignare epit; qui statim lumen re-
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epit. Interim strepitu popularis vocis Deum laudantis idem

pamonarius excitatus surrexit et diligenter eventmn somnii

explorans, visionem suain esse certam intellexit et ipse bene-

dicens Deum, ad laudes pulsavit et in crastino rem gestam om-

nibus narravit.

Alia nocte dum idem custos ecclesie in lecto quiesceret^

graviorque somnus eum oprimeret et iam noctumum pulsandi
solita bóra praeterisset, cominus ad lectum vir Dei astitit et

virga pastorali eum tangens, talia dixit : Quid tanto somno de-

primeris ? Cur designatam tibi boram non custodis ? lam cicius

surgens signo fac pulsare fratres. Ad cuius vocem pamonarius
idem concito surrexit miransque Deum benedixit ac laudes pul-
sare festinavit visionemque suam in publico referens mani-

festavit.

Parricida quidam de longinquis partibus ad prefatam ec-

clesiam quadragesime tempore venerat, cuius corpus dira catena

in circuitu ventris obducta crudeliter strinxerat, que carne

supercrescente et sanguine fluente vix apparebat et exicialem

dolorem lacerans inferebat. Hic dum ecclesiam in honoe sancti

Peti apostoli dedicatam dominico die ingressus fuisset et cum
fidelium turba devotus in oracione ad missam stetisset iamque
sacerdote sanctum evangelium recitante subito illa catena velut

cera a facie ignis dissoluta et quasi ab aliquo in altm pro-

iecta a corpore eiusdem prosiliens, pavimentum ecclesie fortiter

percussit ac omnium circumstancium corda sonitu et clamore

concussit; sicque viam sospes tenuit, qui venerat bospes.

F r a t e r quidam in congregacione nostra conversabatur

nomine Fabianus, qui šumme obediencie deditus, quidquid
a domino suo abbate imperabatur, totum fideliter ac bumiliter

operabatur. Dum autem aliquando paries ecclesie destru-

eretur, ut in equalitatem alterius parietis repararetur ipseque
solus eidem operi insisteret et minus caute ageret, tabulatum,

quod magnum acervum saxorum continebat, subito destructum

est, ipse vero cum ruentibus lapidibus deorsum lapsus
e s t. Mira res et valde stupenda ! Ex collisione siquidem lapi-

dum tantus sonus redditus est, acsi tonitruum factum fuisset.

Qui autem ex altera parte parietis stabant, iam de vita eius

desperantes clamarunt, ut exbalaret spiritum et de ecclesia

eiiceretur foras. Ad quorum nos clamorem nimis stupefacti ci-

cius accurrimus eumque inter saxa iacentem semivivum repe-
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rimus et cum festinacione inter manús sustollentes, foras expor-

tavimus et velut exanimem recollocavimus. Porro autem inter-

vallo facto ad vespertinam synaxim pulsatum est, ad cuítis so-

nitum lassa membra movit et panlatim resumptis viribus aper-

tisque oculis suspiravit et tamquam de gravi sonmo excitatus

surrexit ac secm admirans, quid sibi accidisset et quasi nul-
lam alicuius doloris molestiam passus fuisset, Deo

gracias agens, ad ceptum opus perrexit. Testatus est autem idem

frater eum sciscitantibus, quod in illa hora quidam vir vene-

rabili canicie affiiisset, qui super eum babitimi suum extendens,

omneš ruentes lapides in sinm recepisset et per bunc modm
periculum mortis evadisset.

Cliens cuiusdam nobilis viri tanta demonis mo-
lestia retentus fuerat, quod nec staré nec sedere nec in-

cedere nec ullo módo quiescere poterat. Tandem ad predictum
monasterium veniens, ecclesiam intravit extendensque manus
suas in modm alarum et cum horribili clamore retro incedens,

buc illucque discurrebat nec uUam requiem babebat. Interea

dies anniversaría beati patris aderat et vulgus ad missarum

solenmia convenerat; ipse etiam ad sepulcrum eius cum

lacrymis adoraturus accessit et statim sanus factus populo

nobisque Deum laudantibus inde recessit.

Adolescens quidam bortatus a parentibus suis, ut ad

sacra solennia missarum dominico die cum eisdem iret, recu-

savit, sed magis ad exercenda puerilia ludicra festinavit
; quem

iam domm revertentem diabolus apprehendens, colligavit et

in palude precipitavit, ut sufEbcaretur. At ille voces, quas

poterat, dabat et in auxilium sibi divinam graciam cetero-

rumque nomina sanctorum invocabat. Interea parentibus eius

ab ecclesia domm venientibus expectabatur et non aderat.

Mittitur illico puer unus ad requirendum eum, qui eadem via

currens, qua ille solitus erat procedere, audivit eum vocife-

ranfcem et divertens ad paludem, vidit eum super aquas na-

tantem; super quo stupefactus recurrit et parentibus ipsius

rem gestam narravit. Qui venientes, semivivum sensuque
carentem extraxerunt et ad sepulcrum viri Dei deduxerunt

ac oracionibus instantes se ieiuniis ac vigiliis afflixerunt, ubi

octava die sanitatem mentis et corporis recipere me-
r u i t.

Item alius adolescens quodam facinus admiserat atqu©
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bibens una nocte sensum amiserat. Qui statim adbeativiri

Procopii sepulcrum ductus est, ubi post aliquos dies bibens
de calice einsdem, salvatus est.

Erat quedam puella, cui diabolus adversabatiir
et ab eo sepius impiignabatur, quod illa parentibus suis inti-

mare neglexit. Qinim quadam nocte dum in strato suo sóla

iaceret, diabolus ei affuit et apprehensam extra curiam eie-

cit. Mane autem facto mater ipsius, ut eam excitaret, venit

et eam non inveniens obstupuit. Currens yero tecta domus sue

diligenter eam requirebat et nusquam apparebat. Interea qui-

dam pergentes ad fontem, ut baurirent aquam, viderunt eam
circa paludem sedentem, apertis oculis nibil videntem neque

loquentem. Hoc ubi mater eius audivit, nimium stupefacta cu-

currit et sublatam ad domm perduxit et festinanter ad pro-
ximam ecclesiam cum ea perrexit. Ubi a sacerdote triduano

indicto ieiunio in oracionibus posita cum lacrymis multo tem-

pee permansit, sed puella in eadem infirmitatis molestia re-

mansit. Tunc predicta mater puelle audiens famam celebrem

beati viri, festinavit ad sepulcrum eius cum eadem puella

quantocius venire et precibus instans anbelis, recipere me-
ruit sanitatem totius mentis et corporis pestate Do-

mino nostro lesu Cbristo, cui est bonor et gloria in secula

seculorum. Amen.

5. YeršOTaná legenda o st. Prokopu.')

(Podává se toliko úvod k legend, ježto ostatni text jeji

po ástkách citován byl svrchu na pípadných místech. 2)

Slyšte, staí i vy, dti,
co jáz vám chcu povdieti
o ddicevi slovenském,
úš o Prokopovi svatém,

jenž s jest v Cechách narodil,

svój zákon dobe rozplodil,

zákon svatý vrn plnil

1) Srvn. Prameny d. . I. str. 349 nn.

2) Str. 17—182.
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a veliké divy inil.

O tom dobe uslyšíte,

když svú vieru piložíte.

Co jáz vám clicu povdieti,

slyšte všiclmi, ktož cMie jmieti

otpustky, k tomu zbavenie

všech biecbóv a otpušenie,

žijúc svat podle tobo.

Uslyšíte divóv mnoho,
což jest inil v eské

j zemi,
i jak o nm v knihách temy,
v jiných zemiech kudy koli,

na vodách, také na poli,

na chudých i na bohatciech,

na jich sbožie i na hradiech,

nad knžú i pak nad žáky.

Znamenaj to lovk všaký,

jeho iny i píklady,
a uživaj jeho rady.
Ra nám toho spomáhati.

Synu božie, i tvá Máti!

6. Z píbh krále Pemysla Otakara 11.

(Yidní o bitv u Kressenbrunnu svedené dne 12. er-

vence r. 1260.1)

Eodem etiam die vir nobilis et devotus et omnimodis fide

dignus lohannes miles, filius Swoyslai, cum in domo pro-

pria aegrotaret, circa horám tertiam vidit in exstasi se quasi

in campo certaminis cum esercitu suo constitutum. Quemcum
cemeret esse modicum et inordinatum, simul vidit patronos
Bohemiae gloriosos ad quendam campm lucidum taK ordine

procedentes, primm conspicit precedentem sanctum Wences-

laum lorica indutum, habentem galeam suam in capite, ge-

stantem gladium suum in vagína auro et gemmis omata sub

ascella sinistra, in dextra vero manu proprium vexillum prae-

1) Prameny d. . II. str. 318 n.
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ferentem; quem immediate sanctus Adalberfcns veluti virmag-
nus et robostus, decenter omatus pontificalibus, sequebatur.

Post baec vidit beatum Procopium quasi abbatem cum
suo baculo pastorali sanctum pontificem a vestigio comitantem;
novissime ernit sequi quinque fratres martyres quasi propriis

tunicis vestitos. Tunc idem miles audivit sanctum"Wenceslaum

praedictis gloriae suae consortibus sic clara voce dicentem:

Debilis est noster exercitus, ad Dei praesentiam mox tendamus.

Quo dieto vexillum suum contra hostes extendit, qui statim

in fugám universaliter visi šunt converti . . . larosius etiam,

purcravius pragensis, vir fide dignus, coram episcopo pragensi
et praeposito et decano et canonicis in capitulo pragensi retu-

lit viva voce, quod exercitus eius, in cuius medio ferebatur

vexillum sancti "Wenceslai martyris, nullam laesionem aut

iacturam sustinuit in equis et bominibus, sed quovis locorum

se divertebat, adversarii a facie eorum terga vertebant, fiigi-

entes. Ferrum etiam hastilis eius, in quo dependebat praedicti

martyris vexillum, visum est a pluribus splendere velut rádius

solis praelucidus. Nuntii regis TJngariae, qui missi fuerant ex

parte eius ad principem Bobemiae, retulerunt coram eodem

principe et baronibus eius, quod bóra congressionis exercituum

ad invicem Bobemi valido clamore in coelum exaltato, canen-

tes bymnum a sancto Adalberte editum, quod populus singu-
lis diebús dominicis et aliis festivitatibus ad processionem can-

tat, equi adversariorum invitis sessoribus fugám arripuerunt.

7. Listina kláštera sázayského asi z r. 1380. ij

(Opat Jan prodává klášterní pole v Kouimsku kterémusi m-
štanu kouimskému.)

Cum potestatis (sic) nostris exigentibus uterus regni Bo-

hemie fecundus olim multisque rébus exuberans adeo sit factus

nunc sterilis, ut nicbil vel modicum boni pariat, et insuper

generalis turbacionis dissidium taliter incrementis adaugeatur
continuis in eodem, ut etiam si quid in aliquibus fiructificet

partibus, inutiliter evanescat et pereat propter gwerras, et bo-

1) Emlerova Eegesta ;
II. . 1203, str. 521 n.
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mineš degentes in ipso et regulares precipue nicliil miseram

Labeant defendere vitam, et ideo nos abbas monasterii s.

Procopii 1) fratrnm nostrorum gregem relinqiiere nec permit-
tere disgregari, una cum. ipsis deliberacione premissa et sol-

lempni tractatu habito pociiis elegimus aliquid de bonis dicti

monasterii vendere et ex aliis provinciis transferri conferens

a nostra liberare cnstodia profecimus alias mendicatum, pro-

pterea quod in ovicnlas extra septa disciirrentes ovilis maior

seviendi faciútas bestiis inest rapacibus, et magis qnam animas

amplecti temporalia videamnr, qnocirca qiiia de facientibus

omnibus rébus mobilibus ad babendam pro prefato victupecu-
niam nuUius alterius rei vendicio vel aiienacio quam scripte

minus erat dampnosa prefato monasterio nostro, licencia et

aiictoritate a venerabili pate domino Tb(obia), pragensi epi-

scopo, de infra scripta vendicione et alienacione facienda emptori

plene obtenta, presentibus prefatis fratribus nostris et unani-

miter consencientibus dedimus et vendidimus et tradidimus

iure proprietario in perpetuum Tb. de Curim pro se et suis

beredibus recipienti unum agrum terre aratorie situm in

provincia curimensi, cuius tales šunt confines, de . .
.,
ad

babendum, tenendum et possidendum, et quid sibi et suis be-

redibus placuerit faciendum.

8, Z DalimiloYy Kroniky eské.

(Zpráva o potepáni nmeckóbo opata na Sázav svatým Pro-

kopem 2)

Svatý Prokop s svta snide,

v nmž veliká pomoc Cecbóm vznide.

To Nmec opat svdieše,

když jej svatý Prokop vláieše

za vrcb (za kuklu), kyjem jej tepieše,

aby z kláštera šel, veléše.

2) Byl to trvám opat Jan, který pivádí se za svdka na listin krále

Pemysla Otakara II. ze dne 1. kvtna r. 1277 : „d, Johannes, abbas de sancto

Procopio." Emlerova Eegesta; III. . 1073. str. 449.

1) Prameny d. . IH. str. 137.
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(Zpráva o kanonisaci sv. Prokopa r. 1204.^)

Léta ot narozenie Syna božielio

po tisiúciu po dvú stú tvrtélio

by svatého Prokopa zdvíbánie

a jelio mezi svaté pipisánie.

9. Listina kláštera sázavskélio ze dne 39. ledna r. 1331. 2)

(Opat Matj, pevor Václav, probošt Fridricb a cslý konvent

kláštera sv. Prokopa propjují dvr v Tatcicb Janovi, pro-
boštu vyšehradskému. )

Notum facimus, quod nos pensatis multiplicibus beneficiis

et promotionibus, quae venerabilis princeps dominus Johannes,

"Wissegradensis ecclesiae praepositus, regni Boemiae cancellarius,

magnae et felicis recordationis domini "Wencezlai secundi, do-

mini regis Boemiae, filius, nostro monasterio fructuose exhibuit

cupientesque suarum promotionum nostrarum ministeria non

condignis, praesertim cum ad hoc non sufficiamus substantia

temporali, sed aliquatenus, prout possumus, recompensare mu-
nusculis praeter orationum nostrarum perpetua sufPragia, quae
sibi tam in vita quam in mote praesentibus promittimus, cu-

riam nostram in Thatic^cum agris cultis et incultis, pratis,

pascuis omnibusque ac singulis iuribus ad ipsam curiam ad

nostrum monasterium ratione curiae praedictae spectantibus
accedente ad hoc speciali voluntate et laudo benevoloque con-

sensu honorabilis viri magisti Ulrici de Pabienicz, decretorum

doctoris, Pragensis ecclesiae scolastici, amministratoris episco-

patus Pragensis, domino Johaune, Pragensi episcopo, per sedem

apostolicam ex certis causis ab administratione suspenso et in

Homana curía constituto ad tempora vitae ipsius prin-

cipis, praepositi et cancellarii praedicti absque cuiuslibet cen-

sus onerecontulimusetpraesentibus conferimus possidendam.
Et nos magister Ulricus praedictus considerantes coUationem

praedictae curiae auctoritate ordinaria, qua ad praesens fun-

gimur, confirmamus. Datum anno Domini MCCCXXI^ im
Kal. Febr.

^) Prameny d. . m. str. 159.

2) Emlerova Eegesta; III. . 650, str; 273.
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10. List papeže Jana XXII. ze dne 38. ledna r. 1837.

(Podává se toliko obsali jelio).i)

loliannes papá XXII mandát executoribus, abbatibus

Brevnoviensi et Porte apostolorum, Pragensis diocesis, ut absol-

vant Nicolaum Otacharii ordinis íratrmn Praedicatorum áb

excominunicatioiie, quam incurrebat eo, quod dimisit habitm
et faciant cum recipi in m.oiiach.um monasterii s. Pro-

copii, Pragensis dioecesis. Dat. Avinione Y Kal. Pebruar. pontif.

a. Xio.

U. List papeže Jana XXII. ze dne 1. cerma r. 1337 zaslaný
nmicliu sázaYskémn 3Iikuláši OtakaroTii.^)

(Podává se toliko z ástky.)

Abbas et conventus monasterii sancti Procopii ordinis

s. Benedicti, pragensis diocesis, pietate ducti te in eodem mona-
sterio receperant in monachum et in gratiam, donec tu

obtineres tibi a nobis provideri super biis de remedio salutari

et quod tu dimisso babitu eiusdem ordinis predicatorum in dieto

monasterio receperas habitm monachalem, et de receptione
huiusmodi testimoniales litteras ab abbate et conventu obtin-

neras prelibatis . . . Postque venerabilis £rater noster Bertran-

dus, archiepiscopus ebredunensis, unus de executoribus memo-
ratis . . . abbati et conventui supradictis auctoritate prefata

mandavit, ut te in eorum monasterio reciperent in monachum
et in fratrem tibique regularem habitm iuxta con-

suetudinem ipsius monasterii denuo exhiberent et te

sincera in Domino caritate tractarent tibique de com-
munibus ipsius monasterii proventibus sicut uni ex

alii s eiusdem monasterii monachis integrepro-
viderent, prout in ipsius archiepiscopi litteris suo sigillo

sigillatis plenius continetur. Nos igitur volentes meritorum tno-

rum intuitu, super quibus apud nos fide digno testimonio com-

mendaris, tibi facere graciam ampliorem, tuis supplicationibus-

1) Emlerova Kegesta ;
III. . 1265, str. 492.

2) Emlerova Eegesta; m. . 1334, str. 520 n.
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inclinati tecum in eodem monasterio locum in choro et

vocem in capitulo liabeas, premissis ac feKcis recorda-

tionis Clementis pape Y, predecessoris nostii, et quibuscumque
aliis constitutionibus coiitrariis neqnaquam obstantibus aucto-

ritate apostolica ex uberioris dono gratie dispensamus. Datum
Avinione Kal. lun. pontif. a. XI^.

13. Listina Nezamysla z Talmberka ze dne 33. dubna r. 1837.1)

(Nezamysl z Talmberka iní smnu o polnosti s opatem Pibi-

slavem a konventem kláštera sázavského.)

Notum facio, quod feci et exnunc facio agrorum per-
mutacionem cum d. Przibislao, abbate monasterii S. Pro-

copii, et conventu de mea et eorum bona et libera ac benivola

voluntate in bonis meis sub cast-ro meo memorato et

in villa monasterii prefati Mrchogedi vulgo dieta,

que cum agris suis bonis meis antedictis adiacet contigue in-

herendo, ita ut antiquis et prioribus terminis regundorum (sic)

seu finibus agrorum deletis et mutatis omneš agros seu campos,
cultos et incultos, planos et non planos et eciam silvas bono-

rum meorum in Trzebetin et in Boek super vallem profundam
dedi et dare potui monasterio et eisdem fratribus memoratis

abbati et conventui et eorum successoribus habendos et te-

nendos iure hereditario et eterno pro agris seu campis, cultis

et incultis, planis et non planis, et silvis sitis in promontorio

Mrchogedensi super vallem ante Hradisczco et ab eodem Hra-

disczco ad viam, que ducit in Mrchoged, quos eciam ego cum
heredibus meis habeo et habebo, teneo et tenebo iure heredi-

tario et eterno, ponendo de novo fines agrorum seu terminos

regundorum, ut patet cuilibe, novis aggeribus instauratis, et

promisi et promitto pro me et meis heredibus eisdem abbati

et conventui sepedictis hanc permutaeionem ratam et gratam
et inviolabilem in perpetuum observare. Testes : Divisius, frater

meus ibidem de Thalmberk, Theodoricus de IŽ,ichno"w, Reymun-
dus de Kostomlath. Dat. et act. a. D. MCCOXXXVIIO, IX^
Kal. Maii.

1) Emlerova Regesta; IV. c. 418, str. 168 n.
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13. Z kroniky opata Neplaeha.

(Zpráva o neštstí na Sázav za tuhé zimy r. 1126.)^)

Anno MCXXYI tanta magnitudo nivis fuit, qnalem nuUus
hominum se vidisse dicebat, in qua multi homines mortni šunt . . .

in Zazaw XLVTE.

(Zpráva o kanonisaci sv. Prokopa r. 1204.2)

Anno Domini MCCIY sanctuš Procopius canonisatur.

(Zpráva o kestním kvase pi dvoe krále Pemysla Otakara 11.

r. 1265.) 3)

Anno Domini MCOLXV . . . hrna convivio interfaerunt

primores regni . . . abbates oppatoviensis, brzevnoviensis, zaza-

viensis nostri ordinis.

14. Z ki*oniky kanovníka Beneše z Weitmile.

(Zázrané píhody na Sázav v letech 1316—1324.)^)

In ronica sancti Procopii scribitur, quod ipse beatus Pro-

copius ipso anno (1316) insuo festo auxit victualia tam pro
fratribus quam pro hospitibus advenientibus. Item quandam
mulierculam de fluminis impetu iam submersam idem

sanctus liberavit.

Eodem anno (1321) virgo quaedam de Colonia, ceca
a nativitate, recepit lumen ad sepulchrum beati Procopii.

Eodem anno mulier de eadem civitate, que fiierat contracta
in membris, reouperavit sani ta tem ad sepulchrum sancti

Procopii. Eodem anno in festo beati Procopii quedam mulier

1) Prameny d. . KE. 469.

2) Prameny d, c. IH. 471.

3) Prameny d. . III. 475.

*) Prameny d. . IV. str. 473—479.
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de Broda episcopali ecepit lumen ad caput eiusdem sancti

Yiri, que prius faerat- ceca.

Eodem anno (1324) sanctus Procopius liberavit dnos
famulos sui monásterii de naufragio miraculose.

15. Z erekních knih. pražských.

(Arcibiskup Arnošt z Pardubic potvrzuje obsah listiny kláštera

sázavského ze dne 2. íjna r. 1359. Listina i potvrzení podává
se ve zkráceném znní.) i)

Noverint universi . . . quod nos Albertus . . . abbas, Hu-
bienus prior, lohannes praepositus, larossius subprior, Przibico

cantor, Lucas sacristarius totusque conventus monásterii s. Pro-

copii ordinis s. Benedicti . . . in hoc omnium nostrum rese-

dit . . , voíuntas, ut hospitale, quod ad solacium infirmorum

sumptibus d. Arnesti . . . archiepiscopi ex novo est constru-

ctum, frequenti pauperum inhabitacione decoretur . . . Cupi-
entes itaque dictum hospitale sublimare .... censu annuo do-

tare, curiam nostram Wodierady . . . cum omnibus suis

pertinenciis . . . et censu eidem adiuncto . . . discreto viro

Tyroni dieto Smyl ,et duobus eius filiis Petro . . . et

Thomae ad tempora vitae eorum omnium pro 100 sexag.

gross. prag. denariorum vendidimus, . . . pro qua pecunia
censm annuum iure haereditario comparavimus su-

pradicto hospitali perpetue applicandum, per quem pau-

peres in eo moraturi possent sustentari . . . Damus ipsis in-

super de silvis monásterii nostri praedicti sivé pro igne dictae

curiae necessario seu pro septis eius reparandis 10 plaustra fru-

ticum sivé lignorum annuatim recipienda, quae . . . ligna . . .

ibi tenebuntur recipere, ubi eis procurator monásterii indi-

cabit . . . Datum in nostro . . . monasterio a. D. 1369 die

2. Octobris.

Nosque Amestus . . . arohiepiscopus praescriptum vendi-

tionis contractum . . . confirmamus . . . A. D. 1359 die 9. No-

vembris.

1) Borový: Libri erectionum ;
str. 15.
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(Arcibiskupský úad schvaluje obsah, listiny kláštera sázavského

ze dne 2. ervna r. 1362.)^)

Nos Albertus . . . abbas, lohannes praepositus, Eubien

prior, Przibico cantor totusque conventus monasterii s. Pro-

copii ordinis s. Benedicti, prag. dioec, . . . attendentes, quod
homines censuales villae Hostyworz monasterii nostri . . .

propter ignis voraginem et agrorum sterilitatem in tantam

devenerunt inopiam et desidiam incolarum, cum ad ipsos melio-

rationes non spectarent, quapropter provida deliberatione pen-
santes utilitatem monasterii prospicere, nuUa alia necessitate com-

pulsi, ipsam villam iure emphiteutico, quod vulgariter purckrecht

dicitur, duximus exponendam et locandam. Et quia invenimus

virm honestum . . . Petrziconem de Lestan, fervorem

et zelum devotionis ad . . . monasterium habentem, qui huius-

modi locationis curam gereret et bona ipsius monasterii futuris

temporibus, prout se ad haec fideliter disponit, gubernaret et

regeret, ipsam villam eidem locavimus . . . et tra-

dimus locandam ipsius villae incolis . . . sub modis et conditio-

nibus infrascriptis. Et primo, quod de quolibet laneo in villa

praedicta censuari et solvi debeat monasterio ... 64 gross.

prag., seu moneta deperiente una marca gravis puri argenti, et

12 strichones pragensis mensurae de grano triplici puro, videi.

4 siliginis, 4 ordei et 4 avenae, et 6 puUi boni et una sexa-

gena ovorm recentium in terminis subscriptis, videlicet 32

gross. seu media marca in festo s. G-eorgii et una sexagena
ovorum in festo . . . s. Procopii, patroni dicti monasterii. It.

eodem módo in festo b. Galii cum blado et pulli suprascripti

ad monasterium praedictum deducantur per incolas ipsius villae,

et dictus census per ipsum Petrziconem seu eius . . . succes-

sores recolligatur in terminis praescriptis et assignetur ipsi

Alberto vel cui comraittet . . . abbas in hac parte vices suas,

vel in asu, ubi ipse d. abbas dieta blada vellet in alium locum

deducere, quod in aequalem distantiam ipsi incolae id facere

teneantur. Berná vero regali ingrueute 33 gross. de quolibet

laneo solvere debent, aiiis exactionibus quibuscunque procul-
motis omnino. In qua quidem villa šunt ... 44 lanei censu-

ales et 3 lanei pro communitate seu ad comitiva pascuorum,

iqseque Petrzico 2 laneos, balneum, fabrum, tabernám, sutorem,

1; Tamže; str. 36.
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de Broda episcopali receplit lumen ad caput emsdem sancti

viri, que prius fuerat ceca.

Eodem anno (1324) sanctus Procopius liberavit duos
famulos sui monáisterii de naufragio mir aculos e.

15. Z erekcnícli knih pražskýcli.

(Arcibiskup Arnošt z Pardubic potvrzuje obsah listiny kláštera

sázavského ze dne 2. íjna r. 1369. Listina i potvrzení podává
se ve zkráceném znní.) i)

Noverint universi . . . quod nos Albertus . . . abbas, !Ru-

bienus prior, lohannes praepositus, larossius subprior, Przibico

cantor, Lucas sacristarius totusque conventus monasterii s. Pro-

copii ordinis s. Benedicti . . . in hoc omnium nostrum rese-

dit . . . voiuntas, ut hospitale, quod ad solacium infirmorum

sumptibus d. Arnesti . . . archiepiscopi ex novo est constru-

ctum, frequenti pauperum inhabitacione decoretur . . . Cupi-
entes itaque dictum hospitale subHmare ... censu annuo do-

tare, curiam nostram Wodierady . . . cum omnibus suis

peirtinenciis . . . et censu eidem adiuncto . . . discreto viro

Tyroni dieto Smyl ^et duobus eius filiis Petro . . . et

Thomae ad tempera vitaé eorum omnium pro 100 sexag.

gross. prag. denariorum vendidimus, . . .pro qua. pecunia
censm annuum iure haereditario comparavimus su-

pradicto hospitali perpetue applicandum, per quem pau-

peres in eo moraturi possent sustentari . . . Damus ipsis in-

super de silvis monasterii nostri praedicti sivé pro igne dictae

curiae necessario seu pro septis eius reparandis 10 plauštra fru-

ticum sivé lignorum annuatim recipienda, quae . . . ligna . . .

ibi tenebuntur recipere, ubi eis procurator monasterii indi-

cabit . . . Datum in nostro . . . monasterio a. D. 1369 die

2. Octobris.

Nosque Amestus . . . archiepiscopus praescriptum vendi-

tionis contractum . . . confirmamus . . . A. D. 1369 die 9. No-

vembris.

i\ -D i- Til : _«_-^: .«.,». . „4-,. HK
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(Arcibiskupsiký úad schvaluje obsah listiny kláštera sázavského

ze dne 2. ervna r. 1362.) i)

Nos Albertus . . . abbas, lohannes praepositus, Rubien

prior, Przibico cantor totusque conventus mona-sterii s. Pro-

copii ordinis s, Benedicti, prag. dioec, . . . attendentes, quod
homines censuales villae Hostyworz monasterii nostri . . .

propter ignis voraginem et agrorum sterilitatem in tantam
devenerunt inopiam et desidiam incolarum, cum ad ipsos melio-

rationes non spectarent, quapropter provida deliberatione pen-
santes utilitatem monasterii prospicere, nuUa alia necessitate com-

pulsi, ipsam villam iure emphiteutico, quod vulgariter purckrecht

dicitur, duximus exponendam et locandam. Et quia invenimus

virm honestum . . . Petrziconem de Lestan, fervorem

et zelum devotionis ad . . . monasterium habentem, qui huius-

modi locatJonis curam gereret et bona ipsius monasterii futuris

temporibus, prout se ad haec fideliter disponit, gubernaret et

regeret, ipsam villam eidem locavimus . . . et tra-

dimus locandam ipsius villae incolis . . . sub modis et conditio-

nibus infrasoriptis. Et primo, quod de quolibet laneo in villa

praedicta censuari et solvi debeat monasterio ... 64 gross.

prag., seu moneta deperiente una marca gravis puri argenti, et

12 strichones pragensis mensurae de grano triplici puro, videi.

4 siliginis, 4 ordei et 4 avenae, et 6 pulli boni et una sexa-

gena ovorum recentium in terminis subscriptis, videlicet 32

gross. seu media marca in festo s. G-eorgii et una sexagena
ovorum in festo . . . s. Procopii, patroni dicti monasterii. It.

eodem módo in festo b. GalK cum blado et pulli suprascripti

ad monasterium praedictum deducantur per incolas ipsius villae,

et dictus census per ipsum Petrziconem seu eius . . . succes-

sores recolligatur in terminis praescriptis et assignetur ipsi

Alberto vel cui comraittet . . . abbas in hac parte vices suas,

vel in asu, ubi ipse d. abbas dieta blada vellet in alium locum

deducere, quod in aequalem distantiam ipsi incolae id facere

teneantur. Berná vero regali ingruente 33 gross. de quolibet

laneo solvere debent, aiiis exactionibus quibusunque procul-
motis omnino. In qua quidem villa šunt ... 44 lanei censu-

ales et 3 lanei pro communitate seu ad comitiva pascuorum,

iqseque Petrzico 2 laneos, balneum, fabrum, tabernám, sutorem,
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pistorem, carnificem et duos subsides ortumque liumuli, pisci-

nam antiquam et de fluvio, quantum in ipsa villa defluit, li-

beros ab omni solutione et contributione . . . babere debebit

cum iudicio sub conditionibus inferius notatis, videi, quod ipse

ter babebit in anno iudicium specialibus iudiciis exceptis cele-

brare . . . in quo cum praeposito vel alio monasterii procura-

tore praesidebit et tertiam partem de culpis pro se et . . . j)ro

monasterio duas percipitet, tribus culpis exceptis: bomicidio,

incendio et stupro, quae culpae et poenae earundem ad mona-

sterium . . . perfcinebunt. Hoc . . . adiecto, quod in dictis tribus

iudiciis praeposito vel procuratori monasterii de quolibet laneo

8 parvi denarii sivé balenses solventur pro expensis, mox eo

ad iudicium veniente de monasterio
;
curiam vero, quam ibidem

babemus, . . . Petrzico et sui heredes inhabitare debebunt
;
boc

adieoto, quod si . . . Petrziko vel . . . beredes . . . iudicium

cuipiam vellent vendere, quod hoc facere nostro poterint de

consensu
;

. . • quod nisi ipsi . . . domos in desolationem dim-

mitterent meliorareque agros et fimare non curarent et quod

guerra, igne aut sterilitate, sicut actenus evenit . .
., ingruente

villa . . . desertaretur per incuriam, quod vnlgariter stupné et

przygmie dicitur, per 1 gross. . . . Petrziconi dare tenebuntur,

et etiam culpae, quae spasné dicuntur, ad ipsum iudicem iuxta

aestimationem incolarum pertinebunt. Idem . . . Petrzico nobis

cum uno equo et balista in negotiis monasterii in equo, quem
sibi dederimus, tenebitur servire et si deperierit in nostro ser-

vitio . .
.,
alium eidem dare tenebimur

;
si autem in ipsius de-

perierit negotio, ipse per se alium aequivalentem tenebitur com-

parare. Fatemur etiam nos ab . . . Petrzicone et incolis . . .

villae . . . pro arra et iure ampbiteotico 440 sexag. perce-

pisse . . . Datum a. D. 1362 die 2. lunii.

Nos . . . Nicolaus . , . et Dietlevus etc. . . . omnia . . .

auctoritate ordinaria . . . approbamus . . . Pragae a. D. 1362

die 11. lunii.

(Arcibiskup Jan Oko z Vlašimi potvrzuje koupi nekterébo zboži

ke klášteru sázavskému, dne 28. dubna r. 1378.)^)

lobannes . . . notum facimus . . . quod . . . coram

nobis venerabilis vir d. Petrus, abbas monasterii s. Procopii,

1) Tamže; str. 150.
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nostrae dioec, ordinis s. Benedicti, significare . . . curavit,

qaaMtei ipse . . . 100 grossos prag. census annui, quem in

villa Tacocz habuit, a . . . suo monasterio titulo venditionis

perpetuo alienavit; in cuius alienationis recompensam . . . erta
bona in villa Skwrnyow mnlto plus utilia pro 200 sexa-

genis gross. . . . pro dieto monasterio . . . accedente ad lioc . . .

d. Karoli IV. . . . regis consensu . . . emptionis titulo com-
p ar a vit, petens, quatenus . . . omnia ... suprascripta . . . con-

£rmare dictaque bona in villa Skwrnyow eidem monasterio

unire . . . dignaremur. Nos . . . omnia . . . autorisamus . . .

Datum Pragae a. D. 1378 die 28. Aprilis.

16. Ze soudních akt konsistoe pražské.

(Arcibiskup Jan Oko z Vlašimi potvrdil volbu Petra ze Zbý-
šova za opata kláštera sázavského, dne 27. dubna r. 1377.) i)

Item die, qua supra h. q. tercia in curia arcliiep. dom.

lohannes, archiepiscopus prag., fratrem P e t r um
de Zdebuss (sic), professum monasterii s. Procopii, ad abba-
ciam eiusdem monasterii vacantem per mortem Alberti, ultimi

et immediati ipsius abbacie rectoris, proclamacione premissa
seu crida, que ibidém una cum decreto eleccionis sigillo con-

ventus sigillato exhibite faerunt, confirmavit et instituit, et

«leccionem factam recepte iuramento ab eo consueto confir-

mavit, sibi curam et administracionem spiritualium et tempo-
ralium commitendo, presentibus . . . multis testibus fide dignis

oirca premissa.

(Mareš panoše z Nesmn zadržel ástku úroku povinného ke

klášteru sv. Prokopa. Jednání ze dne 4. ledna r. 1378.)^)

Secunda feria ante Epiphaniam Domini die IV. m. la-

nuarii h. q. tercia Maress cliens de Nessmienie confessus

est se vendidisse unam sexagenam gross. census annui et per-

petui super bonis in villa ibidem de Nessmienie fratri Zbra-

^^ Tadra : Soudní akta konsistoe pražské ; I. str. 194.

2j Tamže; I. str. 247.
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slao, professo monasterii s. Procopii, et post morfcem abbati
et conventui monasterii eiusdem, de quo censu retinuit

quinque fertones, et d. vicarií assignaverunt terminm ad

idem ad comparendum parfcibus sexta feria proxima, quem cen-

sm retentum promisit solvere infra hinc et festm s. G-eorgii

proximum.

(Opat sázavský Petr postoupil úrok z nkterých vsí a lesy
u Zbýšova proboštu zbýšovskému Eubínovi, dne 11. ledna 1 378.) !)

Honorabilis d. Petrus, abbas monasterii s. Pro-

copii ordinis s. Benedicti, census invillis Lhota Maiori

et Minori, in Czeykouicz, in Damyrow et in Petrovicz et Opa-

touicz, ac silvas omneš adiacentes prepositure in Zbissow^

que monasterii predicti existunt, d. Rubino, preposito>
in Zbissow, usque ad tempera vité ipsius d. Rubini et.

quamdiu prepositus ibidem existit, de gracia, quantum in eo-

fuit, ddit et assignavit et condescendit de eisdem. Et ibi-

dem predictus prepositus confessus est se huiusmodi census et.

silvas recepisse non de iure, sed gracia speciali in iudicio d^

Cunssone doctore et lohanue Prussnicz, vicariis in spiritualibus:

presidentibus in curia archiep., presentibus Petro Loderii á&

Praga et Simon de Slavieticz, procuratoribus consistorii et m..

Rinssone, plebano Sqvrnow.

17. Z koiifirmacnícli knih pražských.

(Biskupské potvrzení zvoleného opata sázavského Petra ze Zbý-
šova ze dne 27. dubna r. 1377.)2)

lohannes, Dei gracia sancte prag. eccl. archiep.y.

apoštol, sedis legatus. Notum facimus etc, quod cum abbacia.

mon. s. Procopii ord. s. Benedicti nostre dioc, nuper per mortem
bone memorie Alberti, ult. et imm. abbatis dicti mon., vaca-

visset, rel. viri Eubinus prior, Perchtoldus supprior totusqua
conventus mon. s. Procopii predicti eleccione de futuro abbat&

1; Tamže; I. str. 248."

2) Emler: Libri coufirmationum
;
III. IV. str. 70 n.
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celebrata nostram cum decreto eleccionis sue accedentes pre-

senciam, nobis bumiliter supplicaverunt, ut cum ipsi rel. virm
fr. Petrm de Zbisso-w in presbyteratus ordine constitutum,

professum mon. efc ord. predictorum, virm ydoneum, in regu-
lari disciplina et in spiritualibus et temporalibus plurimum
circumspectum, in abbatem et pastorem mon. s. Procopii me-
morati nullo tractatu interveniente una voce per inspiracionem
duxerint eligendum, prout in decreto eleccionis ipsorum, quod
coram nobis exbibuerunt, plenius videmus contineri, quatenus
«leccionem ipsam de persona predicti fratris canonice celebra-

tam approbare etmunus confirmacionis eidem electo, prout ad
nostrum spectat officium, impendere dignaremur. Nos igitur
attendentes dictum apostoli : „nemini ito manumimponas," er-
tm peremptorium terminm competentem assignavimus et pre-
£ximus omnibus et singulis, qui sua crederenfc interesse, ipsos-

que citavimus terminm ad eundem ad proponendum et di-

cendum, si quis contra predictum firatrem Petrm electum et

ipsius eleccionem dicere et opponere vellent; et cum nullu3

appareret contradictor, qui se dicte eleccioni aut persone electe

opponeret, dictorum fratrum et conventus iustis et racionabi-

libus peticionibus inclinati more solito, crida seu proclamacione
in ipso mon. iuxta sacrorum canonum instituta, solempniter ac

diligenti examine eleccionis et persone electe premissis pensa-

tisque singulis circumstanciis, que in talibus solent pensari,

cum nuUum canonicum impedimentum vel contradiccio obvians

apparuerit, Dei nomine invocato, servatis servandis prescriptam
eleccionem de persona fr. predicti, ut premittitur, canonice

celebratam auctoritate ordinaria confirmavimus et presentibus
confirmamus dictumque fr. Petrm electum in ab-
batem mon. memorati prefecimus et pastorem, eidem

curam et regimen ac administracionem plenám et liberam tam
in spiritualibus quam in temporalibus conmittentes. In cuius

rei testimonium presentes literas confirmacionum per lobannem

nostrum notarium publicum infrascriptum, subscribi et publi-

cari mandavimus nostrique sigilli appensione iussimus conmu-

niri. Datum et actum Prage in curia nostra arcbiepiscopali

a. D. 1377, indiccione XV. die XXVII. mensis Aprilis, hora

quasi terciarum, pontificatus sanctissimi in Christo patris et d.

nostri, d. G-regorii, divina providencia pape undecimi, anno sep-
timo. Presentibus venerab. et disor. viris dd. lobanne, abbate
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mon. opatovicensis ord. s. Benedicti, BJincoiie Maioris et lo-

hanne s. ApoUinaris prag. ecclesiarum decanis, lenczone s. Crucis

"Wratislav., Sazema Tinensis, Odoleno Bonczonis s. Egidii prag.
et lacobo in "Wolframskirchen olomucensis dioc. ecclesiarum

prepositis, magistro Cunssone doctore decretorum in "Witicz,

Einssone in Skwrnow et Bohuncone in Broda boemicali eccle-

siarum plebanis prag. dioc. et aliis pluribus testibus fide dignis
circa premissa. Et ego lohannes olim Welfíiini de Pomuk, cle-

ricus prag. dioc, imperiali auctoritate notarius publicus, con-

firmacioni, commissioni omnibusque aliis premissis unacum pre-
nominatis testibus presens fui eaque per alium notarium scripta

signo et nomine meis consuetis unacum appensione sigilli dicti

d. mei arcbiepiscopi signavi et in hanc publicam formám

redegi rogatus et requisitus in fidem et testimonium premis-
sorum.

(Ordinariátní potvrzení zvoleného opata sázavského Jana ze

dne 6. zái r. 1405.) ij

Adam de ISTezeticz etc, quod cum abbacia mon. s.

Procopii ord. s. Benedicti, prag. dioc, nuper per mortem bone

memorie Peti vacavisset, religiosi viri Mathias prior, lohan-

nes subprior, lacobus saoristanus, Andreas in Sbissow, Wen-
ceslaus in Drzyewicz prepositi, Matheus cantor, Procopius, lo-

hannes de Divissow, "Wenceslaus, capellanus dicti abbatis, Pro-

copius, lohannes de Zacz, lacobus, Stiborius, Thomas, Mcolaus,

Theodricus, Henricus, Newlas, lohannes Proczko, lohannes

Kotras, Martinus, Lodherus, Mcolaus et Vitus subdiaconus,
Czizik et lodocus acoliti totusque conventus mon. predicti elec-

cione de futuro abbate celebrata, nostram cum decreto eleccio-

nis sue accedentes presentiam, nobis humiliter suppHcarunt,
ut cum ipsi £r. lohannem, plebanum eccl. Stonarzov olomuc.

dioc, dicti mon. et ord. professum, etc. in abbatem dicti mon.

s. Procopii omneš unanimiter duxerint eligendum, etc, quatenus
eleccionem ipsam approbare dignaremur. Nos etc. prescriptam
eleccionem de persona fr. lohanhis pretacti etc. c o n fi r -

^) Emler: Libri confirmationum
;
VI. str. 156.
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mamuš dictumque fratrem electnm in abbatem mon. antedicti

prefecimus et pastorem etc. Prage a. D. 1405 die YI. Sept.

(Ordinariátní potvrzení zvoleného opata sázavského Nevlasa
ze dne 17. listopadu r. 1405.) i)

Adam de ISTezeticz etc, quod cum abbacia mon. s. Pro-

copii, ord. s. Benedicti, nuper per mortem bone memorie lo-

hannis abbatis vacavisset, religiosi viri Mathias prior, lacobus

senior, Andreas prepositus in Sbissow, Hanussius, Procopius,
lohannes supprior, Thomas cantor, lacobus sacristanus, Michael,

Matheus, Nicolaus, lohannes dictus Kotras, lohannes dictus

Krczka, Henricus, rector eccl. parroch. s. Martini in Sazawa,

"Wenceslaus, prepositus inDrzyewczicz, "Wenceslaus pitanciarius,

Nicolaus, Vitus subdiaconi, lodocus et Czizko acoliti totusque
conventus mon. predicti eleccione de futuro abbate celebrata,

nostram cum decreto eleccionis sue accedentes presenciam, nobis

humiliter supplicarunt, ut cum ipsi fr. Newlassium, dicti mon.

et ord. professum, in abbatem dicti monasterii s. Procopii omneš

unanimiter duxerint eligendum, etc, quatenus eleccionem ipsam

approbare dignaremur. Nos etc. prescriptam eleccionem de

persona fr. Newlassonis pretacti confirmamus dictumque
fr. electum in abbatem memorati mon. prefecimus etc. Prage
a. D. 1405, indict. Xllf, die XVII. Nov., presentibus etc Oge-

rio, rectore altaris s. Dorothee in eccl. prag., correctore cleri

civit. et dioc. prag., Dominico de Budweis, prothonotario, etc,

Johanne de Knyn, presb. presentato ad eccl. parroch. in Holo-

trziew et Mathia Wenceslai de G-yczin, notario publico, testi-

bus circa premissa fide dignis. Et ego lohannes Frenlini de

Duba prag. dioec. publicus notarius etc

18. List krále Yáclava lY. ze dne 1. záí r. 1395.

(Podává se toliko obsah jeho,)^)

List s majestátem krále Yáclava, jenž svdí Henzlínovi

ze Zárova, mštnínu Starého msta pražského, na 14C0 kop gr.

1) Tamže; VI. str. 162.

'^)
Palackého Archiv eský; 11. str. 175.
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zapsanýcli na "klášteicli : na chotšovském 528 kop, na

Teplé 220 kop, na plaskéta 220 kop, na sváto prokopském
210 kop a na skalickém 30 kop, aby na dva roky po polovici

splnili z bern královské. Dat. Pragae a. D. 1396 die 1. Sep-
tembris.

19. List knze Prokopa Holého z konce msíce dubna r.

1431.1)

(Knz Prokop Holý zprávu dává píteli na Morav o prospchu
Husit v bojování v Cechácli.)

Milost božie ra býti s námi se všemi. Amen. Brate milý
v Bože ! Vdtit dávám o novinácli, žef s bratróm našim dobe
vede a že s dobyli Brodu, Kuíma, Skalici klášter vypálili,

Kolína, Hory i áslavi, a Sedlec klášter vypálili, a Vilémov

i Drobovice i sv. Prokopa také mají, a ^imburk i Kluov také

s jim dal, a s Opatovic ped nimi sjeli, a Diviš klášter vypá-
lili. A t. d.

30. List purkmistr, konšei a vší rady msta pražského
z r. 1433. 2)

(Páni Pražané zapisují Vilému Kostkovi z Postupic zboží klá-

štera sázavského, msteko Mnicbovice s píslušenstvím.)

My purkmisti a t. d. vyznáváme a t. d., že znamenavše

ustavinú vrnu a velice pilnú práci a službu stateného pána
V. z Prahy, odjinud z H., kteráž jest vedle nás sprva poátka
o chválu božie a jeho svat pravdu vedl, a zvlášt v tom po-
selství našem i jiných obcí k zákonu božiemu píchylných
k najjasnjšiemu kniežeti a pánu, panu Alexandrovi jinak Vi-

toldovij králi eském.u volenému a milostivému, vedl, jednal
a inil, a ješt v budúcích asiech miení vrn pracovati, i-

niti a jednati ústavn; v kterémžto poselství od božích a od

našich nepátel jsa jat, škody jest vzal nemalé. I nechtiece

1) Palackého Archiv eský; III. str. 300 n.

^) Palackého Archiv eský; VI. str. 408 n.
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jeho tak hodné práce sob málo vážiti, dali sme jemu, jeho
ddicóm a budúcim, a mocí tohoto listu dáváme s dobrým
úmyslem, z povolenie i z pikázanie jasného kniežete a pána,

pana Sigmunda, kniežete litevského, tehdy královstvie eského
a moravského markrabstvie zprávce, tato zbožie odbhla
dole psaná: najprve msteko Mnichovice se všemi jeho

požitky, poplatky, kteréž v nm jsú i s tiem se vším právem
a píslušenstvím, což k tomu msteku od starodávna písluší,

jakož sú to msteko jich staí páni, mnišie od sv. Prokopa,
mli a drželi. K tomu jemu svrchu psanému Vilémovi, jeho
ddicóm i budúcim pidávají s tyto vsi: Zvanovice, Oplany,

Komoice, Nuice, Prusce a Vežerce s plným panstvím a s plnu

zvolí, tak jakož jest od jiných pánóv tch vesnic od staro-

dávna to držáno, žádných vcí ani kterého práva na tom m-
steku a na tch vesniciech svrchu psaných sob tu nepoosta-

vujíc ani vymujíc, než jej, jeho budúcí ddice toho všeho

zbožie svrchu psaného mocí tohoto listu pána a pravého d-
dice iníme pro všecky asy budúcí. Slibujíc dobru naší

vru, beze všie zlé lsti, svrchu psanému panu Vilémovi, jeho
ddicóm a budúcim v to jisté naše dáiiie nižádnú mocí ani

kterým bezprávím na to sáhnuti nebo kterak pekážeti, než

radjšie radní a pomocní býti, když by jemu,; ddicóm i bu-

dúcim v to jisté naše dánie kto chtl sáhnuti nebo kterak pe-
kážeti; dávajíce jemu plnu moc, aby mohl s tiem se vším

zbožím svrchu psaným uiniti nebo nechati, jakož by s jemu,
ddicóm a budúcim jeho líbilo, a bylo toho potebie. Pikazujíc
všem richtáóm, konšelem, obcem i robotzóm msteka Mni-

chovic a vsí svrchu psaných, aby k svrchu psanému Vilémovi

se všemi poplatky od starodávna obyejnými a t. d.

31. List Sezemy a Boka, bratí z Kimštatii a JeTÍšoTÍe ze

dne 17. erTenee r. 1437.1)

(Sezema a Boek bratí z Kunštatu, dávají pusté mlýništ klá-

šterní pod úrok Vakovi, mlynái z Podrataj.)

My Sezema a Boek bratí JeviŠovští, nedílní, páni klá-

štera svatého Prokopa na Sázav, vyznáváme tímto listem obec-

1) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 36 nn.
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n pede všemi, ktož jej uzí, nebo túce slyšeti budu, že sme

dali mlýništ pusté pod Samopšemi k ustaveni mlýnu
tí kol pod úrok dv kopy grošóv platu, rozdíln, na sva-

tého Jií kopu grošóv platu a na svatého Havla kopu grošóv
a šestero kur v jediném úroku, opatrnému Yakovi, mly-
nái z Podrat aj, s tím se vším právem, co jest píslušelo

od staradávna k tomu mlýnu, najprve les pona od potoku až

konec luky i s tú lúkú, zahradu nad jezem svobodným, jakož

meze káží od staradávna založené, kamenné, první kámen jest

v behu u mlýna, druhý prosted vody, tetí z nové strp.ny

mlýna u potoka ; štpnici svobodnu pod jezem svobodným,

jakož meze káží, kameny ryté, kámen na cest, kámen na

ostrov pod koly, kámen v vod, kámen v behu híbovatý, také

kámen pod skalú staré strany mlýna ;
také na struhu svobodnu,

kteráž od kol pochodí, až do ježku rybáského, kterýž ježek

rybáský založen jest od staradávna. A k tomu svrchu psaný
Vank mlyná neboli jeho budúcí má sob a mají zasazovati

vrbím beh na ostrov pv eeném. A ta práva a hranice již

jmenované jsú oznámeny a pokázány od známých a starých

pamtníkóv toho mlýna, a také mnoho dobrých lidi bylo pi
tom, a ktož by chtl svrchu psanému Yakovi mlynáovi anebo

jeho budúcím pekážeti a zvlášt na tch mezech již jmeno-

vaných, pokázaných a oznámených od starých pamtníkóv toho

mlýna, my svrchu psaní páni máme radní a pomocní býti

i opraviti svrchu psaného Vaka mlynáe neb jeho budúcí, aby

jemu i jeho budúcím nebylo pekáženo a v poádky sedlské

potazováno nebylo na tom. Tak svrchu psaný Vank mlyná
muož své dáti, prodati, zastaviti, poruiti pod svrchu psaný
úrok a poplatek dv kopy grošóv a šestero kur, a ktož by tento

list ml s volí svrchu psaného Vaka mlynáe, ten má v tom

práv a v tom poplatku, jakožto on sám, a táž práva míti.

A na svdomí my svrchu psaní páni i na potvrzení listu tohoto

své sme pirozené peeti k tomuto listu pivsili a piprosili
sme slovutných panoší, aby vedle nás na svdomí a k naší prosb
podle nás své peeti pirozené pivsili, Jana ze Strmlic, Jana
z Slúpna, Petra ze Mstišovic, jenž jest dán a psán léta od na-

rození Syna božího tisícého tystého dvacátého sedmého, ten

tvrtek na rozeslání apoštolóv svatých po všem svt.
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33. List ze snmu basilejskélio daný dne 10. srpna r. 1433. i)

(Otcové snmu basilejského ukládají opatu bevnovskému, aby
nález uinil ve pi kláštera sv. Prokopa vedené proti Francovi

z Eožmitálu, hofmistru na Horách Kutných.)

Sacrosancta generalis synodus basiliensis in Spiritu sancto

legitime congregata, universalem ecclesiam repraesentans, di-

lecto ecclesiae filio abbati monasterii in Brevnovia pragensis

dioecesis, salutem et omnipotentis Dei benedictionem.

Querelam dilectorum ecclesiae filiorum Michaelis abbatis

et conventus monasterii sancti Procopii ordinis sancti Bene-

dicti, pragensis dioecesis, accepimus continentem, quod cum

ipsi dudum nonnullos calices, monstrantias, libros,
ornamenta ecclesiastica, privilegia, clenodia, res et

alia bona ad dictum monasterium spectantia dilecto

ecclesiae fiHo Francisco de Eosenthal, quondam magistro curiae

in Montibus Cutnis, et Machnae, ejus uxori, dictae dioecesis,

pro timore Yiclefistarum ac suorum complicum res et bona ec-

clesiastica partibus in illis tnnc et nunc, proh dolor, immaniter

invadentium causa fidelis custodiae tradidissent, realiter

et penes ipsos coniuges reposuissent, tamen iidem coniuges
Deum prae oculis non habentes, imo suae salutis immemo-
res et bona huiusmodi pro suae voluntatis libito ausu

sacrilego per se et alios alienarunt, vendiderunt, distraxerunt,

ac dilapidarunt ipsasque alienare, distrahere et publice vendere

de praesenti non x;essant in suos damnatos usus proprios, ne-

quiter ea convertendo in animarum suarum periculum et prae-
dictorúm abbatis et conventus ac monasterii, a quo dudum per
dictos Viclefistas violenter expulsi fuerunt et eiecti, non mo-

dicum detrimentum et gravamen; super quibus iidem abbas et

conventus remedium no-strum explorarunt. Quo circa discretioni

tuae per haec scripta nostra mandamus, quatenus partibus con-

vocatis audias causám et appellatione remota debito fine deci-

das, faciens, quod decreveris, per censuram ecclesiasticam fir-

miter observari, contradictores auctoritate nostra appellatione

postposita compescendo; testes autem, qui faerint nominati, si

se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili appella-

tione cessante compellas veritati testimonium perhibere. Datum

^) Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop; str. 35 n.
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Basileae IV. Idus Augusti anno Domini millesimo quadringen-
tesimo tricesimo tertio.

A. Ericius cur. Grebhardus Ronselli.

33. List císae Sigmunda ze dne 19. prosince r. 1436.

(Podává se toliko obsah jelio.)^)

List s majestátem císae Sigmunda, v nmž zapisuje
Olfartovi z Eadimi a jeho ddicm dvr n Skramník
kláštera sv. Prokopa, a Ždánice ves a Lhotu kláštera ska-

lického ve 400 kopách. Datum v Praze 1. 1436 ve stedu ped
sv. Tomášem.

34. List císae Sigmunda z r. 1436.

(Podává se toliko obsah jeho.) 2)

List s majestátem císae Sigmunda, v nmž zapisuje
Mikulášovi Trkovi z Lípy sedním na Lipnici a jeho ddicm
i budoucím mimo jiné zboží Mnichovice msteko klá-
štera sv. Prokopa. Datum v Praze 1. 1436.

35. List císae Sigmunda asi z r. 1436.

(Podává se toliko obsah jeho 3)

List s majestátem císae Sigmunda, v nmž zapisuje
Bohuši Kostkovi z Postupic vsi Lesnici aOclivy kláštera

sv. Prokopa.

1) Palackého Archiv eský; I. str. 505.

2) Palackého Archiv eský; I. str. 531.

3) Blahovst, 1888; str. 391.
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36. List císae Sigmunda asi z r. 1436.

(Podává se toliko obsah jeto.) i)

List s majestátem císae Sigmnnda, v nmž zapisuje
zboží kláštera sv. Prokopa Janu Zajímaovi z Kunštatu:

tyi krmy pod klášterem, Sázavu msteko, vsi Blokozly,

Ceenice, Mstišovice, Choratice, Blatce, Dojetice, Samecbov,

Kivolaje, Píse, Pyskocely, Rovnou, Skalici msteko, Chlum,

Kozly, Byice, Starou Hru, Ylkanice, Drletín, Kruty horní

a dolní, Pestavlky, Bezinku, Teplou, Újezdec, Lazce, Rad-

vanice, Podhradice, Mrchojedy, Pívlaky, Samopše, Skryje, By-
linu, Doubraviany, Skramniky, Nesmn, Machotin s jinými

platy, s dvorem poplužním ve Yestci, se všemi jinými dchody
a píslušenstvím v 1409 kopách gr.

37. List císae Sigmnnda ze dne 30. ledna r. 14t^1.

(Podává se toliko obsah jeho.) ^)

List s majestátem císae Sigmunda, v nmž zapisuje
Zachaovi z Eenec dvr Starou vinici pod Kankem kláštera

sedleckého a Puery dvr i ves kláštera sv. Prokopa
s ddinami poplužnými i kmetcími, s úroky, poplatky, požitky
atd. ve 200 kop gr. Datum v Praze 1. 1437 ve stedu ped
Hromnicemi.

38. List císae Sigmunda z r. 1437.

Podává se toliko obsah jeho.)^)

List s majestátem císae Sigmunda, v nmž zapisuje
knzi Bedichovi ze Strážnice a jeho ddicm i budoucím mimo

jiné zboží Ohotouchov ves kláštera sv. Prokopa. Datum
v Praze 1. 1437.

1) Blahovest, 1888; str. 391 n.

2) Palackého Archiv eský; II. str. 194.

3) Palackého Archiv eský; I. str. 528
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39. List císae Signiunda asi z r. 1437.

(Podává se toliko obsah jeho. i)

List s majestátem císae Sigmunda, v nmž zapisuje
Janovi Rakovnickému v Hostivai nco zboží kláštera sv.

Prokopa ve 100 kop gr.

30. List císae Siginimda asi z r. 1437.

(Podává se toliko obsah jeho. 2)

List s majestátem císae Sigmunda, v nmž zapisuje
Janu Zajímaovi z Kunštatu ves Hostiva kláštera sv.

Prokopa v 500 kopách gr.

31. Z kroniky Bartoška z Dralionic. ^)

(O svatb pana Zajímae z Kunštatu na kláštee sv. Prokopa
s paní Evkou r. 1437.)

Eodem anno (1437) in festo sancti G-eorgii domina Ewka,
reKcta domini Zdeslai Tluxe de Burzenicz, tradita est in uxorem

legitimam domino Henrico dieto Zagimacz de G-ewissowicz,

qui tunc tenuit et possedit monasterium s. Procopii, et ibidem

cum rébus suis eidem deducta est.

33. List krále Jiího ze dne 3. záí r. 1463. ^)

(Král Jií zapisuje Slavatovi z Chlumu a Košmberka zboží

kláštera sv. Prokopa.)

My Jií, z boží milosti král eský, markrabí moravský,

lucemburský a slezský vévoda, a lužický markrabí atd., ozna-

1) Blahovst, 1888; str. 392,

2) Blahovst, 1888; str. 392.

3) Prameny d. . V. str. 620.

*) Kalouskv Archiv eský; IX. str. 320 n.
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mujeme tímto listem všem, že znamenavše mnolié vrné a pilné

služby urozeného Slavaty z Chlumu a zKošmberka, hofinistra

dvoru [našeho, vrného milého, kteréž jest nám inil, iní a

potom tím lépe aby initi mohl a ml, a že také za službu

a škody, kteréž v naší služb vzal jest, nkterá sumu penz
dlužni sme jemu pozstali, chtíce jemu za jeho služby milo-

stivé nahrazení a za dluhy jemu povinné jistotu uiniti, s dobrým
rozmyslem a rad vrných našich, mocí královsk témuž Sla-

vatovi a jeho ddicóm zapsali sme a zastavili a listem tímto

zapisujein a zastavujem sboží kláštera našeho svatého

Prokopa, zejména sboží zbýšovské s kostelním poda-
cím, dvory poplužnimi, ddinami ornými ineornými, rybníky,

potoky, lesy, chrastinami; item vsi Tháborovu Lhotu, ejko-
vice, Lhotu Proboštovu a Opatovice; item v Damírov pl
druhého lánu ddin, v Petrovicích dva lány a v Komárov ti

lány pusté, s dvory kmetcími, ddinami, lukami, lesy, pastvi-

nami, s robotami od staradávna zvyklými, i všemi a všelikými
sboží svrchu psaného, vsí a dvorv užitky, poplatky a píslu-

šenstvími, a konen s plným panstvím, v šesti stech kopách

grošv penz dobrých, tak aby již psaný Slavata, ddicové

i budcí jeho to jmli, držali a požívali bez naší, budúcích

králv eských i všech jiných lidí všeliké pekážky, nejsa od

nás, budúcích králv eských, ani od žádného jiného s toho

do své živnosti splacován; než po smrti již eeného Slavaty

když bychom my neb budcí králové eští anebo ti, jimž

výplata tch zboží spravedliv píslušela by, ddicm a bu-

diícím jeho šest set kop grošv penz dobrých té chvíle v zemi

eské obecn berných dali a splnili, mají beze vší odpornosti
tomu neb tm, od nichž ty peníze píjm, všech sboží svrchu

psaných ihned postúpiti. Nemá iaké již eený Slavata, d-
dicové ani budcí jeho tch lidi novými nespravedlivými a tm
lidem neobyejnými poplatky .

a robotami proti jich vli obt-

žovati obyejem nižádným. A kdož by tento list ml s již

psaného Slavaty neb jeho ddicv dobru volí a svobodnu,

chcem, aby tomu píslušalo plné právo všech vci svrchu

psaných. Tomu na svdomí pee naši královsk kázali jsme

pivsiti k tomuto listu. Dán v Praze v sobotu po svatém Jiljí

léta od narození Syna božího tisícího tystého šestdesátého

tetího, království našeho léta šestého.
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33. List krále Yladislaya n. ze dne 17. kytna r. 1496. i)

(Král Vladislav dává Slavatovi právo, aby nebyl splacován
z klášterního statku Zbýšova.)

My Vladislav, z boží milosti uberský, eský, dalmatský,

obarvatský atd. král, markrabí moravský, lucemburské a slezské

kníže a lužicský markrabí atd., oznamujeme tímto listem všem:

Jakož urozený Slavata z Chlumu a z Košmberka, vrný náš

milý, má a drží klášter Zbýšov a dvr poplužní eený
Skramník, kterýž písluší k klášteru svatého Prokopa;
pi kteréžto vci vážíce mnohé a vrné služby, kteréž iest

nám v asích pedešlých svrchu dotený Slavata inil a initi

hotov jest, s dobrým rozmyslem a radu vrných našich, mocí

královská v Cechách tuto naši zvláštní milost témuž Slava-

tovi a ddicóm jeho pi tom iníme a tímto listem mocn dá-

váme tak, aby oni od nás, od budúcích našich králóv eských
ani od žádného jiného nebyli ani býti mohli z kláštera Zbý-
šova a z dvoru Skramníka s jich píslušnostmi splacováni,

léby prve svrchu dotený klášter svatého Prokopa vyplacen

byl od nás neb od tch osob, komuž ta výplata písluší. Než

kdyžby kolivek ten klášter svatého Prokopa s svými písluš-
nostmi vyplacován byl, a bylo by uznáno, že ten klášter

Zbýšov jest v zboží kláštera svatého Prokopa vpojen a k nmu
písluší, tehdy také klášter Zbýšov a dvr Skramník s tím,

což k tomu písluší, bude moci vyplacen býti podle znní zá-

pisv, v kterýchž zapsány jsú, beze vší odpornosti svrchu dot-

eného Slavaty a ddicóv jeho. A kdož by tento list ml s již

psaného Slavaty dobru volí a svobodnu, chceme, aby tomu

píslušelo plné právo všech vcí svrchu psaných. Tomu na

svdomí pee naši královská k tomuto listu pivsiti sme ká-

zali. Dán na Budíne v áterý po svaté Zofiji, léta božího tisí-

cího tystého devadesátého šestého, království našich uherského

šestého a eského dvacátého pátého léta. Ad relationem magni-
fici domini Johannis de Sellnberk, supremi cancellarii regni
Bohemie.

1) Kalouskv Archiv eský; X. str. ÍOÍ n.
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34. List krále Yladislava II. ze dne 11. ledna r. 1500.

(Podává se toliko obsah jeho. i)

Král dává Prokopovi Zajímai z Knnštatu povolení k zá-

stav ástky zboží, kteréž drží v zápise od kláštera sv.

Prokopa. Dat. v Bndín v sobota po božím Ktní r. 1500.

35. List krále Yladislava 11. ze dne 6. dubna r. 1501. 2)

(Podává se toliko obsah jeho.^)

Král Vladislav dává Jindichovi z Hradce, nejvyššímu
komorníku království eského, plnou moc, aby, doptal-li by
se nkterých vsí ke klášteru zbraslavskému píslušejících, ježto

by na nich život nebylo, též na vsi Úhercích klášteru
svatého Prokopa píslušející, aby je od držitel ny-

njších aneb budoucích vyplatiti mohl, když by se jemu koli-

vk zdálo a líbilo, dada jim za výplatu tu summu neb summy,
kteréž by na tom zapsány mli.

Dán na Budíne ten úterý po kvtné nedli, léta božího

tisícího ptistého prvního, a království našich uherského jede-

náctého a eského ticátého.

36. List ki*ále Yladislava IL ze dne 7. bezna r. 1503.^)

(Král Vladislav iní milost Janu Zajimaovi z Kunštatu a Pro-

kopovi, bratru jeho, o nesplacování zboží zápisného.)

My Vladislav, z boží milosti uherský, eský, dalmatský,

charvatský a t. d. král, markrab moravský, lucemburské a

slezské kníže a lužický markrab a t. d., oznamujem Kstem

tímto všem, že jsú na nás vznesli urozený Jan a Prokop bratí

Zajímaové z Kunštatu, oznamujíce nám, kterak mají od nás

1) Palackého ArcMv eskýj VI. str. 583.

2) Kalouskv Archiv eský; X. str. 413 n.

3) Palackého Archiv eský; VI. str. 588.

^) Kalouskv Archiv eský; X. str. 419 u.

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 34
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list a zápis, kterýmž jsme jim kláštera svatého Prokopa
s jeho píslušenstvím do jich obou dvou životv
zapsali, tak že z toho od nás, ani od budúcích králv e-

ských, ani od jiného lovka do svých ob dvú živností spla-

cováni býti nemají; prosíce nás velik prosbu, abychom jim

pi držení a požívání zboží toho nkterú další milost dáti a

uiniti ráili tak, aby je tím lépe a volnji míti, držeti a jeho

požívati mohli.

K jichžto prosbám naklonni jsouce pro služby jejich,

kteréž jsou nám inili a initi mají a povinni jsou, ím k sob
od nás milost naši náchylnjší poznají, s dobrým rozmyslem
a rad vrných našich, mocí královská v Cechách, tuto jsme

nadepsaným Janovi a Prokopovi zvláštní milost naši uinili a

tímto listem iníme tak, aby ddici jich po vyjiti obou dvou

životv jejich, kteréž na to zboží od nás prve zapsané mají,

splacováni nebyli od žádného, le od nás nebo od budoucích

našich králv eských, anebo od zákona a záduši toho, které-

muž to zboží spravedliv písluší. Však tak, kdybychom to

sami k svému vlastnímu jmní, držení a požívání vyplatiti

chtli, a jinae nic, dadouce jim naped vdti (a summu) podlí
znní zápisv jejich v cele a úpln v moc jejich položice;

kterúžto pijmouce od nás v cele a úpln, mají nám hned

zboží toho se vším jeho a všelijakým píslušenstvím postúpiti

a list tento i s jinými, a by na to které mli, navrátiti, bez

zmatku a všelijaké odpornosti. Pakli bychme bud my anebo

budoucí naši králové eští, anebo zákon kláštera toho, vypla-
tíce zboží to od ddicv anebo od budoucích jejich, pod n-
jakým pikrytým jiným je zapsali a zastavili, takové zapsání
nemá míti žádné moci ani které pevnosti, nyní ani budoucn,
než mají to od nás a moci budou hned zase od tch osob,

kterýmž by to zapsali aneb zastavili, vyplatiti, dadouce jim
za vejplatu summu tu, kterúž jsou na tom prve zapsánu mli;
kterúž pijmouce od nich, zase mají jim a povinni budou
zboží toho v moc jejich postúpiti, a voni je držeti a jeho po-
žívati mohou a moci budou, když se v to uváží, tak dlouho

a dotud, dokudž by to od nich zase tak, jakož se naped píše,

vyplaceno nebylo. A kdož by tento list ml z svrchu psaných
Jana a Prokopa ddicv a budoucích jejich dobru a svobodnu

volí, chceme, aby tomu píslušelo plné právo všech vcí na-

hoe i dole psaných. Tomu na svdomí peet naši královskú
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k listu tomu pivsiti jsme rozkázali. Dán na krade pražském
v pondlí po nedli postní, kteráž slov Letare, léta božího

tisícéko ptistého drukéko, a království našick ukerskéko XII.

•a eskéko XXXI. Ad relationem magnifici domini loannis de

Sselnbergk, supremi cancellarii regni Bokemie.

37. DeskoYý zápis o odhadu panství hrádeckého konaném
dne 39. ervence r. 1535.1)

(Jednání o ástku kláštemíko zboží, jež pivtlena byla k panství

krádeckému.)

Léta božíko 1525 v sobotu po sv. Jakubu Mikuláš z Bruk-

šteina a na Libni, místokomorník království eskéko, mocí

úadu svého s komorníkem Janem Hebeckým ddiny Lud-
víka Zajímae z Kunštatu k Hrádku píslušející, totižto . . .

ves Oolivy, dvory kmetcí s platem, . . . ves Lesnici, dvory
kmetcí s platem, . . . msteko Mnickovice, domy, krmy a dvory
kmetcí s platem, . . . ves Ckoratice, dvory kmetcí s platem, ves

Sameckov, dvory kmetcí s platem, ves Kivolaje, dvr kmetcí

s platem, ves Blokozly, dvory kmetcí s platem, ves Stimelice,

dvory kmetcí s platem, ves Skvrnjov, dvory kmetcí s platem,
ves Mrckojedy, dvory kmetcí s platem, ves Samopše, dvory
kmetcí s platem, ves Cklum . .

.,
ves Pibislavice, dvory kmetcí

s platem, ves Rovná, ves Drletín, . . . item v Teplé dvory kmetcí

pusté s ddinami, lukami, lesy, což tu týž Ludvík Zajíma
ml a držel, . . . s ekami, potoky, mlýny, s podacími kostel-

ními i se vší zvolí, což k tm všem zbožím písluší, odhádal
Jaroslavovi staršímu ze Šellenberka a z Kosti, nejvyš-
šímu komorníka království eskéko a jeko ddicm, majícím

právo sob od Jana, Albreckta, Viléma a Mikuláše, bratí Rendl
z šavy, a to podle tí relací od úadu purkrabskéko pražskéko
ke dskám zemským pišlýck, dskami zemskými zapsané a po-

stoupené, a to ku pravému právu ddickému. Item Mnickovice

msteko položeno v 800 kop grošv, tak jakž jest Ludvíkovi

Zajímaovi z Kunštatu od Jana staršíko Trky z Lípy a z Lip-
nice v též summ podle zápisu zastaveno, s ddinami, lukami,

*; Desky zemské; kvatern 6. F. 25.
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lesy i se vší zvolí k tomu píslušející ... A to pro dost ne-
uinní nálezu ped úadem purkrabství pražskéhO'
plným právem . . . Stalo se, jako se svrciiu píše.

38. Deskový zápis o odhadu zápisného zlboží klášterníliOy

jež zadlužil a zastavil pan Ludvík Zajímac z Eunštatu, zfr

dne 13. kvtna r. 1538. i)

Léta božilio 1528 v úterý po sv. Stanislavu Burian Medek
z Valdeku, mistokomorník království eského, mocí úadu svéha

s komorníkem Janem Hebeckým ddiny zástavné a zá-

pisné nkdy Ludvika Zajímae z Kunštatu, ke klá-

šteru sv. Prokopa píslušející, kterýchž nyní Micbal Sla-

vata z Chlumu a z Košmberka a Prokop Trmal z Tožic v drženi

jsú, totižto Sázavu msteko, domy, krmy a dvory kmetcl

s platem, na kterýchž sedí Musil, na kterémž toliko pozuostalo

po prvním odhádání, které se stalo Hanušovi z Fictum, roboty

pt dni žíti, . . . ves Pyskocely . . . ves Ylkanice . . . ves-

Radvanice . . . ves Pívlaky . . . ves Bunín . . . ves Vod-
rady . . . ves Yestec ... v Budách pod klášterem usedlé-

s píslušenstvím, . . . msteko Skalici . . . ves Újezdec . . ..

ves Dolní Kruty . . . ves Horní Kruty . . . ves Pestavlky . . .

ves Doubraviany . . . s lidmi a píslušenstvím . . . odhádal
Václavovi Danielovi a Jakubovi Fikarovi z Yratu —
Stalo se toto odhádání v summ blavní ve 400 kopách groš,

eských a v úrocích zadržalých v 560 kopách, groš eskýck
•a v škodách a nákladech 226 kopách a 20 gr., všecko všudy
na groš eský poítajíc, a to po právu stannóm ped úadem

purkmistrovským pražským, plným právem, kdež pvod vedL

vyznání téhož úedníka.

^) Desky zemské; kvatern 2. H. 8.
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39. Úad Starého msta pražského sydí o prodeji klášter-

ního statku SY. Prokopa panu Michalu Slaratori z Chlumu,
dne 16. hezna r. 1539. i)

Purkmistr a rada i všecka obec Staróko rasta pražskéko

piznali se, že YŠecko právo jick odkádané a opanované a d-
diny jick odkádané, ke klášteru sv. Prokopa pislu-
šejici, totižto v Sázav msteko, domy, krmy a dvory kmetcí

s platem, dvory poplužni s poplužimi, i jiné všecky vesnice,

domy, krmy a dvory kmetcí s platem, s ddinami, lukami,

ekami, kurmi, vajci, robotami, ospy i se vší zvolí, což k tomu

písluší, s plným panstvím, to vše, což jest tu Václavovi Da-

nielovi a Jakubovi Fikarovi z Yratu odhádáno, v témž plném

práv a tak, jakož též odhádání v kniháck trkovýck léta 1528

v pátek den sv. Žofie plnji svdí, ty všecky ddiny v témž

odhádání jmenované, tak jakoby te všecky zejména napsány
3, jmenovány byly, žádnýck nevymiujíce, v témž plném práv
a v týckž mezeck a kranicíck, v nickžto záleží, žádného práva
ani které zvláštnosti sob tu dále nepozuostavujíce, prodali
Mickalovi Slavatovi z Cklumu a jeho ddicm za 1100

kop gr., za 80 kop gr., a za 6 kop gr. a za 20 gr.,všepražskýck

•eských iipln zaplacených, a jemu toho práva svého odhada-

ného a opanovaného v témž práv postoupili. Zpraviti mají
oni sami prodávající toliko ped každým lovkem právem

zemským a zvlášt ped vny a sirotky, jakož zem za právo

má, bez tetiny do té summy toliko a mají toliko zpraviti

závadu svou, což by sami zavadili, a dále nic. Stalo se léta 1529

v úterý po sv. ehoi.

4:0. Záv Michala Slavaty z Chlumu na erném Kostelci ze

dne 18. záí r. 1538. 2)

(Pan Michal Slavata z Chlumu odkazuje statek kláštera sv.

Prokopa panu Slavatovi z Chlumu a na Košumberce.)

Já Michal Slavata z Chlumu a z Košmberka a na Ko-

stelci znamenaje nebezpenost tohoto svta a hodiny smrti své

1) Desky zemské; kvatern 2. H. 8.

2) Desky zemské; kvatem 3. B. 14.
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nevda, neclitje, aby o statek mj, kterého jest mi Pán Bh
všemohoucí z své svaté a štdré milosti do své svaté vle

pjiti ráil, po mé smrti rznice, nesnáze a soudové vzniknouti,

a z pátel aby nepátelé uinni býti mli, vyznávám a známo
iním tímto listem všem vbec, kdežkoli ten neb toucí slyšán
bude: jakož mám list mocný od nejjasnjšího nkdy knížete

pána pana Vladislava, uherského a eského krále atd. a mar-

krabte moravského, J. M. krále, pána mého milostivého, na

toto, abych mohl a moc ml všecek a všelijaký statek svj^

movitý i nemovitý, poruiti a zíditi, odkázati a dáti, komuž

by mi se zdálo a líbilo, jakož týž list to všecko v sob šíe

a svtleji zavírá a vysvduje, i na touž moc od J. K. M. mn
týmž listem danou: já nadepsaný Michal Slavata z Chlumu
atd. jsa zdráv na tle a pamti, i rozumu zdravého užívaje,.

s dobrým rozmyslem o statku svém toto zízení iním: Nejprve
zámek svj Kostelec, msteko, zámek svj Chlum, msteko,
zámek Talmberk pustý, též zámek klášter sv. Prokopa,
zámek Hradišt, který slov Hemanv Choustník, tak jakž

jsem jeho sám v držení a užívání, se vší spravedlností, a tak

s jinými všemi zámky a tvrzemi pustými, i se všemi dvory

poplužními, se všemi msteky a vesnicemi, a dvory kmet-

cími osedlými i neosedlými anebo pustými s platem, i se všemi

požitky a užitky, kteréžkoli k týmž nadepsaným zámkm,
tvrzím, mstekm, dvorm a vesnicím píslušejí, to všecko

zboží k tm zámkm píslušející a tvrzím, i jiné všecky d-
diny a zboží mé, kteréžkoli a kdežkoli mám anebo ješt míti

budu, s ddinami, lukami, lesy, potoky, ekami, tnmi, mlýny,

rybníky, kurmi, vejci, robotami, ospy, štpnicemi, vinicemi,

chmelnicemi, podacími kostelními všemi, kteréž na týchž
zbožích jsou, s lidmi osedlými anebo z tch zboží a gruntv
bhlými, i se vŠí zvolí, což k tomu písluší plným panstvím,
L také se všemi svrchky a nábytky, klenoty a hotovými pe-

nzi, listy, majestáty, též které mám anebo ješt míti budu,
tak jako bych na n dobré vle zdlal, to vše, což jsem sám.

koli ml nebo ješt míti budu, kdež by to koli a na emkoli

shledáno bylo a jakýmižkoli jmény by býti mohlo jmenováno,
fco všecko cožkoli ostane, po smrti mé teprv a prve nic, k emuž
bych já koli jakou spravedlnost ml, krom zejména tohoto

ddiny a zboží eština kostela, zámku s jeho píslušenstvím,
totiž s tím, s ímkoli úedník estinský zboží spravuje, k nmu
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jakýchkoli a na emžkoli to mž jmenováno býti, a krom
Kluová tvrze s dvorem a dvou dvorv, kteréž paní Elška

z Sovince drží, jeden v Kostelci^ a druhý v Bohumili, tak

jakž jsem to sám koupil, s vesnicemi, mlýny, lesy, lukami,

rybníky, potoky, ddinami, s vinicemi, štpnicemi, chmelnicemi,
i se všemi užitky, kteréž k tm dvorm jsou a k tvrzi, a ješt

by se pinésti mohly na tom zboží, a krom Dobichova vsi

a rybníku v té vsi, který slova Klenot, s haltéi, jakouž já
koli na tom spravedlnost mám, to sob všecko sic vymiuji,
a což se jiného zboží dotyce, to dávám a odkazuji po smrti

své a prve nic, urozenému pánu panu Slavatovi z Chlumu a na

Košmberce, strýci svému milému a jeho ddicm, tak aby se

mohl a moc ml po smrti mé a prve nic, v ta všecka zboží

nahoe dotená, kteréž mám anebo ješt míti budu, s komor-

níkem pražským anebo bez komorníka moci svou a s pomocí
íkoli uvázati, a to míti, a di"žeti a užívati a prodati, zasta-

viti, zapsati a smniti, a uiniti z nich jako z svých vlastních

a ddických v témž práv; a což se pak zámku mého eština

kosfela dotýe, kterýž jsem vymínil a zboží k nmu písluše-

jící s dvory poplužními, se všemi vesnicemi a dvory kmetcími

s platem, s ddinami, lukami, lesy, potoky, rybníky, s mlýny,
s platem, s kurmi, vajci, robotami, ospy, štpnicemi, chmelni-

cemi, s podacími kostelními, i se všemi lidmi a s sirotky

osedlými anebo neosedlými, anebo z tch gruntv a zboží toho

estinského zbhlými ,
i se vší zvolí, což k tomu písluší,

s plným panstvím, tak a s tím, jakž se nahoe píše, což úedník

estinský zboží k eštinu kostelu spravuje, bez zámku pustého

Talmberka, a což k tomu zámku jest, to porouím po smrti

své a prve nic urozené paní paní Markét z Chlumu z Košm-

berka, paní seste mé milé, a urozenému panu panu Haškovi

Zvíetickému z Yartemberka, manželu jmenované paní Mar-

kéty, švagru mému, a dtem jich, kteréž spolu mají anebo

míti budou, mužského pohlaví toliko, na takový zpsob, aby

nadepsaná paní Markéta z Chlumu, sestra má milá, a p. Hašek
z Yartemberka a dti jich mužského pohlaví toliko, anebo jeden
z nich mohli a moc mli po smrti mé a prve nic, s komor-

níkem pražským anebo bez komorníka mocí svou a s pomocí
íkoli uvázati se v to nadepsané zboží ve všecko, a toho užívati

a držeti až do živnosti své, však na ten zpsob, aby nepro-
dávali ani zastavovali, anijakkoli odluovali toho zboží svrchu-
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psanólio všelio, anebo jakéhokoli dilu od nho, anebo co a jak
na tom zboží zavadili, a pakli by co z tolio a jakžkoli a ko-

mužkoli uinili, aby to žádné moci nemlo, než kdyby všickni

zemeli, to jest nadepsaná paní Markéta z Cblumu, pan Hašek
z Vartemberka a jich dti mužského pohlaví, tehdy to všecko

zboží má pipadnouti na nadepsaného pana Slavatu z Chlumu,

strýce mého milého, a na jeho ddice, v kteréž se též bude
moci uvázati s komorníkem pražským anebo bez komorníka
tak jako v jiná zboží. má naped psaná, ku pravému ddictví

a v tom práv, jakž se nadpisuje, položíc jim, totiž synm
tm, kteížby byli od synv pán Haškových, kteréž by ml
s paní Markétou z Chlumu, sestrou mou milou, jistotu dosta-

tenou listem hlavním anebo dskami na plpáta tisíce kop

groš eských, aby v ní stálo, takto tch plpáta tisíce kop

groš eských vyplnní, totiž pldruhého tisíce kop groš
eských v roce a potom opt v druhém roce pldruhého tisíce

kop groš eských, a potom po tetím roce ostatních pldru-
hého tisíce kop groš eských.

Což se pak Kluová tvrze dotýe, kteráž se také vymi-

uje, tak jakž jsem já to sám koupil, s vesnicemi, mlýny, ryb-

níky, lesy, háji, lukami, ddinami, vinicemi, štpnicemi, robo-

tami, kurmi, s vejci, s povozy, s kostelními podacími, i se

všemi lidmi a sirotky osedlými anebo neosedlými, anebo z tch

gruntv a zboží zbhlými, i se vší zvolí, dož k tomu písluší,

s plným panstvím, i s tmi všemi užitky, kteréž jsou anebo

ješt budou, i s dobytky, kteréžby tam na ten as po mé
smrti byly a zstaly, to porouím po smrti své a prve nic

paní Elšce z Sovince, manželce své milé a vrné, a to na ta-

kový zpsob, aby se ona mohla a moc mla po smrti mé s ko-

morníkem pražským aneb bez komorníka mocí svou anebo

íkoli uvázati v to nadepsané zboží, a to držeti a užívati až

do živnosti své bez pekážky pana Slavaty z Chlumu, strýce

mého milého a ddicv jeho anebo jiného každého, však na

tento zpsob, aby neprodávala ani nezastavovala, ani jakkoli

neodluovala ani zastavovala toho zboží svrchupsaného všeho

anebo jakéhokoli dílu od nho, anebo co a jakžkoli na tom

•statku a zboží zavadila, a pakli by cokoli toho odluovala

zboží svrchu psaného anebo jakéhokoli dílu od nho, anebo

iomu cokoli uinila, aby to žádné moci nemlo, než kdyžby
Pán Bh smrti paní Elšky, manželky mé, neuchoval, tehdy
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ilined na pana Slavatu, strýce mého milého, a ddice jeho to

všecko zboží pipadne, v kteréž se bude moci též uvázati s ko-

morníkem pražským anebo bez komorníka tak jako v jiná
zboží má ku pravému ddictví a v témž práv, jakž se nad-

pisuje. Item což se pak tch dvou dvorv dotyce, jednoho
v Kostelci a druhého v Bohumilí, kteréž paní Elška z So-

vince, manželka má, drží, ty dvory jí obadva ddin dávám,

aby mohla s nimi initi jako s svými vlastními, však na ten

konec, komužby je prodala anebo dala, anebo poruila po smrti

své, ten každý, kdož by je držel, má míti pána kosteleckého

za pána, a jim se spravovati, a chti-li by koho osaditi na

tch dvoích, bude míti ten každý vli a svobodu, a toho jemu
pán kostelecký hájiti nemá a jej povinen bude propustiti,

a to chci míti a pikazuji, aby k stavení dvoru kluovského
i na opravu jeho, anebo k palivu pani Elšce díví od pana

Slavaty, strýce mého milého a ddicv jeho, což by poteba,
dáno bylo. Item což se Dobichova vsi, s tím rybníkem ve-

likým u Dobichova, který slov Klenot, dotýe, to porouím
urozeným pánm pánm Zdekovi Lvovi z Eožmitála a z Blatné

a panu Adamovi synu jeho též z Rožmitála a z Blatné, obma
spolu, což tu mám a jakoužkoli spravedlnost, a to po smrti

mé a prve nic, aby oni to obadva drželi anebo jeden z nich,

a toho užívali, a to nic déle nežli do jednoho každého z nich

smrti. A pakli by pana Zdeka Lva anebo pana Adama, syna

pán. Pán Bh smrti neuchoval, tehdy ihned na pana Slavatu

z Chlumu, strýce mého milého, a ddice jeho, to vše, totiž ves

Dobichov a rybník, který slov Klenot, pipadne, v který se

bude moci uvázati s komorníkem pražským anebo bez komor-

níka, tak jako v jiná zboží má svrchupsaná, ku pravému d-
dictví v témž práv, jak se nadpisuje; však tuto moc sob

pozstavuji, jestliže bych po tomto kšaftu kdyžkoliv jaký jiný
kšaft a komužkolí uinil, anebo dskami zapsal, že tento kšaft

žádné moci míti nemá a má býti mrtvý. Také jestliže bych
na tento kšaft rozkázal komu co vydati do summy 20 tisíc

kop groš eských, anebo mén, listem anebo listy pod peetí
svou a dvou anebo tí pánv anebo urozených rytíských do-

brých lidí peetmi na svdomí na papíe anebo na pergamene,
to tak porouím, pikazuji a míti chci, aby jim to vydáno a

zaplaceno bylo, že to pan Slavata, strýc mj milý, a ddici

jeho povinni budou to dáti a to tak vyplniti konen podle
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znní a takovólio mélio rozkázání a listu toho anebo listv,
tomu a tm, komuž bych co vydati rozkázal, dáti anebo do-

staten ujistiti listem hlavním obyejným s polouletím s ru-

kojmí mohovitými, a to konen v polouletí od smrti mé po-
ád zbhlém pod pokutou, s komorníkem pražským uvázáni

v ddiny a v ta zboží ve všecka, kteráž tímto kšaftem dávám

panu Slavatovi, strýci mému milému, a ddicm jeho, a to

držeti a toho všeho užívati dotud, dokudž by pan Slavata, strýc

mj milý, a ddici jeho tm anebo tomu každému, komužbych
tak co dal a poruil, a pan Slavata, strýc mj milý a ddici

jeho jakkoli odpírali uvázání komorníkem a nedali toho vtom

polouletí po smrti mé, aneb se s nimi nesmluvili, anebo jim
toho dostaten neujistili vedle vle jich a tch, komuž bych
tak co dal a poruil, aby v tomto kšaftu spravedlnost svou

ztratil všecku; a na kohož by koli jiného zboží mé a statek

mj pipadl, aby on nebo ti byli povinni ty summy dáti a

vyplniti, komuž bych co poruil a dal, jakž se svrchu v tomto

kšaftu píše.

Item také já svrchupsaný Michal Slavata tímto kšaftem

se piznávám, že Jiíka píjmí Petrk, purkrabí chlumanského,

Matje purkrabí estinského a Jana Vrbanského z Velišova

z lovenství i ze vší poddanosti propustil jsem a propouštím
a svobodné je iním, tak aby se na n žádný táhnouti ani sá-

hati po mé smrti nemohl, a k tomu, k emuž by za mnou

spravedlnost mli a mají, aby jim v tom žádné pekážky žádný
lovk nemohl initi, ale aby oni toho užiti mohli voln, však

nejprve, aby poet ádný každý z nich uinil z toho a d-
chody, kteréž zpravuje, jimž by povinen byl, a vykonaje a

vyplnil, což by na tom potu zstal, tm, kamž náleží pijíti,

jakž se nahoe píše, bude se moci voln každý z nich pry
obrátiti a sthovati, kdež se jemu zdáti a líbiti bude. A pro

lepší toho jistotu peet svou jsem pirozenou k tomuto kšaftu

s mým jistým vdomím dal pitisknouti, piprosil jsem uroze-

ných pánv pana Ludvíka Zajímae z Kunštatu, pana Voka
Éíanského z ían a na Maloticích, urozených a statených

rytív, pana Václava Zimy z Novosedel a na Kunraticích,

urozených vladyk pana Jindicha Yeselického z Yeselice, pana
Jiíka Mírka z Solopisk a na Sini, že jsou peeti své podle
mé k tomuto kšaftu pitiskli na žádost mou, však sob beze
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škody, na svdomí, jenž jest psán od narození Syna božího

1533 ve tvrtek po svatém Lambertn.

41. Pan Diviš Slavata z Chliimu postupuje v pokut statek

kláštera sv. Prokopa králi Ferdinandovi I., dne 18. srpna
r. 1547.1)

Diviš Slavata z Cblumu a Košmberka piznal se, že všech

práv a spravedlností svých, kteréžkoli má k statkm a zbo-

žím zápisným, kterýchž jest k zámku Kostelci a k tomu panství
kosteleckému toliko užíval a je držel, totižto klášter sva-

tého Prokopa, zámek, dvr poplužní s poplužím, v Sázav

msteko, domy, krmy a dvory kmetcí s platem, v Pyskoce-
lích, v Vlkanicích, v Pívlakách, v Yodradech, v Veskách,

v Bunin, v Eadvanicích, vesnice a dvory kmetcí s platem,
což tu má atd., ddin ode dvora klášterského, mostického, vo-

dradského atd., práva svého všeho zástavního od nkdy Vi-

léma Kostky z Postupic nkdy Michalovi Slavatovi a po nm
na pišlého, a to od panství litomyšlského zápisného, v Te-

hov Velikém, k tvrzi a k dvoru poplužnímu s poplužím, vy-
sazenému v plat, ke vsi celé tudíž a k dvorm kmetcím s pla-

tem, k Tehovu Malému, k Srbínu, k Svticím, k Louovicim,
k Mukaovu, k Žernovkám, k Vojkovu, k Všestarm, k Ku-

nicím, k vesnicím a k dvorm kmetcím s platem, což tu má,
tak jakož dskami zemskými v kvatemu památném výpisv
léta atd. 1543 v pátek po penesení sv. Václava smlouva o to

mezi nkdy doteným Vilémem Kostkou z Postupic a Micha-

lem Slavatou z Chlumu a z Košmberka zapsaná plnji svdí
atd., vsi celé Vrban a dvorv kmetcích s platem, s ddina-

mi, lukami, lesy, ekami, potoky, rybníky, kurmi, vajci, robo-

tami, ospy rybnými, s doly, horami, i s všemi a všelijakými

lovy, bu nad zemí neb pod zemí, s podacími kostelními v Sá-

zav, v Mukaov, v kláštee u svatého Prokopa i jinde, kdež

by se v týchž vesnicích našla, i se všemi jinými dchody a

požitky, nic ovšem nevymiujíce, tak a v témž plném práv,

jak jest to sám ml a držel a toho užíval, a jakž jemu dsky
bu odhadv na to zboží nadepsané klášterské i smlouvy neb

1) Desky zemské; kvatern 46. K. 18.
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zápisky na všecka výše jmenovaná panství a msteko a ves-

nice, od kohožkoli a po komžkoli, též i registra na to králi

J. M. vydaná plnji svdí, i se všemi listy, zápisy, majestáty,

dobrými vlemi, kde a na em by koli ta práva a spravedl-
nosti sbledány a jakýmkoli jménem jmenovány býti mohly,
tak a s tou plnou mocí, jako by na též listy, zápisy, maje-

státy a dobré vle, ádné dobré vle na všecky a na jeden

každý obzvláštn zdlal, se všemi a všelijakými k nadepsa-
nému klášteru svatého Prokopa a k tvrzi pusté Velikému Te-

hovu píslušnostmi, i se všemi svrchky a nábytky, i v rybni-
ícb násadami, též se vším obilím, nic ovšem nevymiujíce,
krom. ve dvoicli polovici toliko všech dobytkv se jemu ne-

chává, postoupil jest, a tímto zápisem ihned postupuje, tolikéž

výše dotené Jisty, zápisy, majestáty a dobré vle navracuje,
a to nejjasnjšímu knížeti a pánu panu Ferdinandovi ímské-
mu králi, po vše asy rozmnožiteli íše, a uherskému, eskému,

dalmatskému, charvatskému atd. králi, infantu v Hispanii,
arciknížeti rakouskému a markrabí moravskému atd. a J. K.

M. ddicm, a to ke jmní, držení, dání, zastavení, zapsání,

smnní i k mocnému užívání a uinní s tím vším jako i

s JJ. MM. vlastním, žádného práva, panství ani které zvlášt-

nosti k nadepsanému zámku kláštera svatého Prokopa a k zá-

stavnému držení tvrze pusté Velikého Tehova, s jich vším pí-

slušenstvím, ani k tm listm, zápism, majestátm a dobrým
vlím i jiným dchodm a požitkm na svrchu psaných zbo-

žích zápisných sob ani ddicm a budoucím svým dále ne-

pozstavuje, s takovouto pi tom výminkou, jestliže by co

toho zboží zápisného, což jest pedešle k panství a zámku
kláštera svatého Prokopa píslušelo, a on Diviš Slavata toho

v držení a užívání byl, J. M. králi a J. M. krále ddicm po-

stoupeno a do téhož zápisu doloženo na ten as nebylo a po-

tom se to vyhledalo, jest povinen to J. M. králi a J. M. krále

ddicm, kdybykoli týž Diviš napomenut byl, postoupiti a do

téhož zápisu doložiti beze vší odpornosti.
— Ve tvrtek po

na Nebevzetí Panny Marie.
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43. List Jana z ChotoTa, opata M-eynoTskélio, ze dne

4. prosince r. 1565. i)

(Svdectví o volb a zízeni Adama Polydora za opata klá-

štera sázavského.)

loannes a Ciiotow, divina providentia abbas breunovien-

sis prope Pragam ordinis s. Benedicti, universis etsingulis, ad

quoscunqiie praesentes pervenerint, salutem in Domino sem-

piternam! Quando quidem abbatia s. Procopii regulae s. Be-

nedicti pragensis dioecesis post resignationem officii supradictae
abbatiae patris "Wenceslai, electi abbatis s. Procopii, vacabat,
nos itaque tanqiiam superior abbas et visitator eiusdem ordi-

nis monasteriorum per Boemiam volentes dieto monasterio tam
in ecclesiasticis quam temporalibus sine mora providere ac

consulere, praehabita matura deliberatione cum fratribus con-

gregationis nostrae pro tompore existentibus legitime ac ca-

nonice unanimi consensu venerabilem ac religiosum fratrem

Adamm Polydorum, monaclium et professum in nostro

monasterio braunensi, in gradu sacerdotii constitutum, virm
bonestate morm ac doctrina praeditum, in abbatem ac rec-

torem legitimum supradicti monasterii s. Procopii elegi-
mus ac instituimus. Insuper praenominatum fratrem Ada-

mm ab obedientia nostra et professione domus nostrae libe-

rum dicimus ac pronuntiamus, et ut iam desinat esse mona-
chus nostrae domus, transferimus eundem in monasterium s.

Procopii secundum statuta ordinis nostri ad regendam eandem
abbatiam nec non ad regularem vitam ibidem peragendam.

Quapropter bumiliter oramus reverendissimum in Cbristo Pa-

trem ac Dominm D. Antonim a Moglizio, Dei gratia arcbi-

praesulem pragensem, dominm nostrum clementissimum, ut

ipsam electionem ac institutionem laudare, approbare, conílr-

mareque dignetur. Et ut haec, quae supra signantur, roburob-

tineant,
•

sigillo nostrae abbatiae breunoviensis praesejites mu-
niri fecimus. Acta šunt baec in die s. Barbarae Yirginis anno

a Christo Salvátore nostro nato 1565.

1) Eiikopisná kniha kláštera bevnovského z r. 1556; str. 205.
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43. List opata Jana a konyentu kláštera breynoTského ze

dne 16. íjna r. 1569.1)

(Konvent kláštera bevnovskélio prosí za ordinariátní potvrzení
Martina Gralla v opatství u sv. Prokopa.)

Domina archipraesul ! Quando quidem abbatia s. Procopii

regulae s. Benedicti pragensis dioecesis suo pastore destituta

ultra medium annum vacabat, nos tanquam superior abbas et

visitator eiusdem monasterii volentes dieto monasterio tam in

spiritualibus quam in temporalibus eo citius providere ac con-

sulere, babita matura deliberatione cum fratribus congregationis
nostrae pro tempore existentibus in nostro monasterio brau =

nensi, legitime ac canonice nec non regulariter unanimi consensu

ac voto religiosum fratrem Martinm Grallum, monacbum
in nostro monasterio braunensi professum, in gradu sacerdotii

etiam constitutum, virm non solum honestate verum etiam

morm conversatione tolerabilem, in abbatem et rectorem

ordinarium praedicti monasterii s. Procopii elegimus et con-

stituimus. Quem novum electum reverendissimae V. C. prae-

sentamus, demisse orantes, dignetur eiusdem electionem nostram

ratara babere, laudare, approbare ac confirmare novumque
electum benign sibi commendatum habere. Nos vicissim omni

conatu ac sedulis precibus pro felici reverendissimae Y. O. suc-

cessu Deum sedulo precabimur, reverendissimae C. V. favori et

gratiae nos plurimum commendantes. Datae Braunae ipsa die

divi G-alli anno Ohristi 1569.

Devoti, humiles loanneš abbas et conventus brzewnoviensis

Braunae.

44. Snesení snmu zemského, kterýž zahájen byl dne 38. ledna

r. 1573.2)

A také jest všecb tí stavv království eskébo Ferdinand

Svihovský z Risenberka a na kláštee svatého Prokopa prosil,

^) Rukopisná kniha kláštera bevnovského z r. 1556; str. 206.

^) Snmy zemské; IH. str. 745. V nmeckém peklade o jednáni sn-

movním z r. 1573 chybí dva lánky; mezi nimi i tento o kláštee sv. Pro-

kopa. Snmy zemské; III. str. 760.
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aby se k J. M. Kr. kráK Rudolfovi a k J. M. arciknížeti Ar-

noštovi pimluvili; aby J. M", KJr. a J. M. arcikníže milostiv

se k J. M. C. za nj Ferdinanda Svikovskébo pimluviti
a jemu pi J. M. C. ten statek klášter sv, Prokopa,
kteréhož od J. M. C. v držení jest, aby J. M. C. jemu týž
statek a ddicm jeho ddin dáti a ve dsky zemské vlo-

žiti poruiti ráil, jednati ráili: i všicliiii ti stavové k J. M.

KJr. a k J. M. arciknížeti se pimlouvají a za to ponížen prosí,

aby JJ. MM. k J. M. C. se pimluviti a takové.dání k ddictví

milostiv objednati ráili.

45. List pana Ferílinanda Šviliovského z Riseiiberka na

kláštee sv. Prokopa ze dne 17. srpna 1587.1)

(Pan Ferdinand Svibovský, bejtman kraje kouimského, odpo-
vídá k pipíšu arcibiskupa Martina Medka a na žaloby opata

sázavského.)

Osvícené a milostivé kníže, pane, pane arcibiskupe praž-

ský atd. Psaní, kteréž jste mn na žalobné vznešení pana opata

svatoprokopského uiniti a podle toho supplikaci jeho mn ode-

slati ráili, všemu tomu jsem porozuml . . . Pedn, jakž svou

žalobu zaíná, že by se jemu ode mne kivda dala; toho on

ani jiný žádný za pravé neukáže, abych jemu jakou kivdu
initi ml. Pitom že jemu platu jeho nedávám; též v tom

omylnou zprávu dává, nebo já to ukáži, že jsem dával a dá-

vám, toliko nco málo za jistými píinami jsem pozstal. Dále,

že žádných stech na kaplách, na ambitích spraviti nechci; ví

on sám o tom dobe, že tím povinen nejsem a také nemám na,
a sám to opravovati, tesastvi jsem se neuil. Pi tom že má

zprávu, že vodu ze studýnek, kteráž do fary tee, a ta že by
od starodávna do fary vedena byla, tu že odniti a do svého

dvora vésti chci; ježto ta voda k zámku, kteréhož já v drženi

jsem, jest se vedla, pamtníci živí toho jsou, i znamení jisté,

kdež trouby ležely, posavad se, i železa od trub, v tch místech

nacházejí a najdou a skuten dokáží, že i v tom, aby z tch

studýnek od starodávna na faru voda vedena byla, omyln Yaši

O Originál v arcibiskupském archivu v Praze.
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knížecí Milost zpravuje. Podle toho také dokládá, že bych
z kláštera cihly, skla z oken, olovo, železo, dvoje dvée železné

vylámal a to sob pivlastoval, též také neádové v kláštee

stílením psv, na kíž jích pekládáním, potom že by syn mj
ode mn do kostela do Sázavy choditi musil z rozkázání mého,
a knz sázavský že by ády církevní, zpov svatou, poutníky

tupil, odsuzoval, jemu pokoje žádného nedal; což jest mn
s nemalým podivením, že jest on sml se o to pokusiti ped
V. kníž, M. jakožto ped vrchnost svou s takovými nedvod-

nými zprávami pedstoupiti, ježto toho niehož, což tu tak

smyšlen supplikuje, za pravé uiniti nemže. Nebo ten klá-

šter zboen, okna vylámána, železa, olovo vykradené
a to všecko obloupené bylo prve. nežli jest mn to od J. M. C.

dáno, a nežli jsem já se sem dostal A když nebožtík pan opat,

který ped tímto jest byl, umel, tu zlodji, což ješt tak kde

se pidržalo, dokrádali a dvoje dvée odlomiii, že se na mále

držely; mn to oznámeno bylo. Obávaje se, aby v ztrátu ne-

pišly, dal jsem je odníti a tu na zámku schovati ale ne tak,

abych to ml sob pivlastovati, jakž on mn tím dotýká.

Cihly, kameny z tch zboených zdí pedešlí úedníci, kteí

od J. M. C. zde usazeni k spravování byli, ty jsou k stavní

a ku potebám brali
; já pak ne njakým úedníkem, ale pánem

toho jsouc, vidí mi se, že tolikéž, kdyby toho poteba byla,
voln bych uiniti mohl. Strany syna mého, abych já jeho
ml k emu tomu takovému nekestanskému zpsobu nutiti,

sám rozum ukazuje nepodobu k vení toho; nebo kdybych já
v em tom jaký nedostatek ml, nedával bych synv svých
k takovému uení a v ta místa k vychování a cviení. Po-

kudžby mn se co toho nelíbilo, uml bych syny své sob
v poslušnost uvésti bez jeho rady. Co se knze sázavského do-

tyce, aby on ml ty, kteí pod jednou jsou, tupiti, hanti, na
vné zatracení odsuzovati, já i syn mj, že bychme to na jeho
kázání slyšeti mli, jest mn to nad podiv tžké a lítostivé,

jeho smlost, že smí takové nepravosti psáti. Nebo jsem toho,

jak jsem živ, od téhož knze sázavského neslyšel, ani na synu
svém ani na žádném jiném toho doptati jsem se nemohl a po-
savad nemohu, aby kdo co takového, nenáležitého od nho ne-

toliko na kázání slova božího ani kde jinde slyšeti ml, A to

se dokázati s pravdou mže, že týž dotený knz sázavský

poádky církevní, ceremonie, posty, svátkv svcení lépe nežli
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on pan opat zachovává. Naposledy on svou žalobu zavírá, že

se ode mne nic psaním ani ústn dožádati, ehož pi mn hle-

dal, nemže. Není žádného divu, že tak krátké pamti jest,

nebo pálené a kopané víno, kdož jeho asto bez míry užívají,

vytopuje pam i rozum z hlavy. Já jina dokáži, nežli on
sml V. kníž. M. psáti. Žaloval mn na téhož knze sázav-

ského, že by jemu ml nemálo ublížiti. I obeslal jsem k tomu

lidi, kteí toho pítomni, nkteí konšelé a písežné osoby, byli.

Neb jich tu nemálo bylo, ponvadž v šenkovním dom se stalo*

I takovou zprávu na své povinnosti o tom mn jsou uinili,
že týž pan opat byl tehdáž tak opilý, že sám nevdl, co iní

;

než téhož knze sázavského tak velmi uhánl, ulál, i bíti chtl,
a kteíž jej v tom upamatovali, i jim tolikéž uinil. A týž knz
ani jedním hanným slovem jemu se jest neodmnil, než s plá-
em jej pro Pána Boha prosil, aby se upokojil a Pána Boha
více takovým laním nehnval. Dále také žaloval na eládku

mou, pekae a lokaje, že by mli v té vži u kostela na krchov

njaké dva psy zasteliti, kížem peložiti. Nadavši se, že jest

to tak, upral jsem téhož pekae i toho lokaje kyjem a do šatlavy
dáti poruil. Potom se to našlo, že jina bylo, a ne na krchov
takové psy, ale v té jedné vži pusté, kteráž na zámku v stran

jest, do kteréž za pánv Zajímav a jiných držitelv panství
tohoto psy metávali a je tam zastelovali. A tak jsem se k jeho
žalob vždycky k náprav jemu volen nacházel, až potomn
také s nkterými babami vády, hadrunky míval, je naíkal a

s takovými žalobami zaneprázdnní iníval. Vyrozumvši, že

se tak rád daremnicemi, klevetami zaneprázdiije, nemohl jsem
slušn takovým jeho daremnicím, kteréž beze vší poteby, kdy
tak sob smyslil, dovolovati. I tudy nemoha mne k daremni-

cím po své vli míti, nemaje co jiného initi, dal jest se v toto

daremné, klevetné a nedvodné supplikování, dávaje mn tím

i mnohými jinými zpsoby- píinu k nevoli, snad z pychu aneb

proto, aby vždy nezahálel a nco za práci ml. ehož když se

jemu tak velmi chce, a nerad musím dovoliti. Nadji mám,
že toho brzy syt bude. A protož V. k. M. prosím, že jeho
takovému bezpotebnému , smyšlenému supplikování žádného

místa dávati neráíte, nebo niehož toho, což tak jest suppli-

koval, za pravé uiniti nemže, ale já V. kníž. M. s pravdou
oznámiti mohu, co se mn od téhož pana opata ubližuje:

Pedn, že poddané mé bez vdomí a dovolení mého s cizími

Dr. Krásí: Sv. Prokop. 35
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poddanými, bez dovoleni rodiv, na zdoru mn v stav man-

želský potvrzuje, pravíce, že Jste jemu v tom dovolení dáti

ráili. Když kdo z eládky mé ume, zvoniti nedá, provazy od

zvonv odvazuje, klaníce vyrazí ... V. kníž. M. k uvážení pi-

pouštím a prosím, že v tom ve všem laskav podle této mé

jisté zprávy mne pi V, kníž. M. vymluvena míti a také mn
to v dobré obrátiti ráíte, že musím takového nepátelství,

kterýmž ke mn se již asto psaný pan opat bezdn a beze

vší píiny nutká, povoliti ;
nebo ráíte dobe znáti, kdož komu

poddané, eládku bije, bez vdomí a dovolení vrclmosti a ro-

div v stav manželský potvrzuje, jaké na to pokuty jsou.

Nadto výše drží nkteré kusy ddin a rybníky pusté, na nicb.

trávu sob sklidil, a to mn k zámku náleží. Jakž pak, když
sem dotený pan opat uveden byl, jemu jsem oznámil, že mn
ty rybníky náleží a že pedešlému panu opatu jich jsem pál
do vle své

;
bude-li on sousedský, že i jemu jich. budu moci

píti. Štpnici, kteréž on užívá, to také dokázati mohu, zemn
náleží. Pokudž po novu tak pkn se ukazoval, jemu jsem toho

všeho pál, nadavši se podle jeho zaátku, že nco pobožného
a pokojného jest ; byl jsem nad tím potšen, i ped V. kníž. M.

jej jsem vychvaloval, což, nepochybuji, v milostivé pamti míti

ráíte. Jina jsem nesmýšlel, než všelikterak jej jsem chtl

podle možnosti mé fedrovati, akoli sám nedostateen jsem.
O emž i J. M. O. supplikoval jsem za pedešlého opata, že

nemohu a nemám z eho, odkud deputátu a toho platu
opatm dávati, ani sám na živ býti, jaké zde malé užívání

mám. Yšak když se tento z poátku tak pkn ukazoval, pece
ten deputát jemu, zdluživši se jinde, jsem vydával, svých

grunt k užitku pál, nic svých nedostatkv v tom neušetu-

jíc; nebo vždycky jsem ten byl hned z mladosti mé k du-

chovním lidem, zvlášt pobožným a poctivým, všelijakou ná-

ležitou uctivost zachovávati, fedrovati dobrým pátelstvím i slou-

žiti. Což pak i skutkem jsem dokazoval a nemalou i nebez-

penou šarvátku s nebožtíkem panem Hoboltem Šleinicem pro

jednoho knze hradu pražského ml jsem, kteréhož knze ješt

ty asy jsem neznal, než když jsem vidl, že mu se ubližuje,

a že se jmenoval z hradu pražského, nic jsem' sob svého

zdraví pro nho nevážil. I v jiných místech toho dokazoval.

Když pak tento mne sob tak málo váží a snažuje se mn
škoditi, v ošklivost Y. kníž. M. uvésti, což mám k tomu jiného
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uiniti, nežli jemu toho povoliti, a clici se k tomu piiniti,

shj každý svého užíval, a co jest mn tu ublíženo, k ná.prav

aby mi to pivedeno bylo s pomocí Pána Boha a radou do-

brých pánv a pátel. Nadji mám, v tom se neomýlím. Což

již dávn podle jeho ke mn nutkáni slušn ped sebe vzíti

jsem ml; však pokud jsem V. kníž. M. své omluvy neuinil,
nechtl jsem tím kvapiti, abyste ráili skrze tuto omluvu mou
laskav vyrozumti, což tu koli dále ped sebe vezmu, že to

z píin slušných a mn daných uiniti musím . . . Dáno na

kláštee sv. Prokopa v pondlí po slavné památce Nanebevzetí

blahoslavené Panny Marie léta tisícého ptistého osmdesátého

sedmého. — Vaší knížecí Milosti volný služebník Ferdinand

Svihovský z Ryzmberka ze Švihová a na kláštee sv. Prokopa,

hejtman kraje kouimského.

46. Z Beckovského Poselkyne starých píbh íeských.

(Zpráva o penesení ostatk sv. Prokopa ze Sázavy do kostela

Všech svatých na hrad pražském r. 1588.) i)

Léta 1588 v nedli šestou po veliké noci, dne 28. máje

msíce, Martin, arcibiskup pražský, z rozboeného kláštera sá-

zavského, , který léta 1420 od husitské a žižkovské roty bludné

zboen byl, tlo sv. Prokopa na hrad pražský penésti
dal. Preláti hlavního kostela pražského to svaté tlo nesli,

císa Rudolf za nimi šel, jehož velké množství panstva i ve-

liký zástup obecného lidu následoval. A pinesouce to svaté tlo

do Královské kaple, jinak do kostela Všech svatých na témž

hrad, do pihotoveného hrobu vloženo jest, v nmž dosavad

slavn odpoívá. Ten pak hrob spolu s jinými hroby patronv
eských Leopold, arcikníže rakouské, císae Ferdinanda IIL

bratr, erveným aksamitem, tak. jak se podnes spatuje, dal

piodíti a ozdobiti.

1) Eezek: Poselkyne starých píbh eských; II. Sepsal Jan Beckov-

ský; 1. str. 356 n.
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47. List císae Eudolfa ze dne 34. kvtna r. 1591.^)

(Císa Rudolf 11. postupuje Ferdinandovi Švihovskému z Risen-

berka klášter sv.*Prokopa do života a zapisuje mu nanm sum-

my 2500 kop groš eských).

My Rudolf II. a t. d. Oznamujem tímto listem všem:

Jakož jest nkdy císa Maximilián, pan otec náš nejmilejší^,

slavné pamti, urozenému Ferdinandovi Švihovskému z Eisen-

berka a z Švihová, vrnému našemu milému, proti odevzdání

panství dobíšského se vším jeho píslušenstvím klášter sva-

tého Prokopa nad Sázavou též se vším jeho píslu-
šenstvím dáti ráil: i prošeni jsme s poníženosti od jmeno-
vaného Ferdinanda Švihovského, abychom jemu pro služby,,

kteréž jest nkdy otec jeho i on též nkdy císai Ferdinandovi

a císai Maximiliánovi, panu ddu a panu otci našim nejmi-

lejším, slavných pamti, i také nám uinil, na doteném statku

kláštera svatého Prokopa nkterou další milost uiniti ráili^
k jehožto ponížené prosb naklonni jsouce a pehlídaje k jeho-

i nkdy otce a jiných pedkuov jeho pedkuom našim, slavných,

pamtí, i nám inným platným službám, kderéž on ješt initi

nepestává, a aby se napotom tím snáze s manželkou a dtmi
živiti mohl, protož s dobrým rozmyslem, naším jistým vdomím,
a s radou vrných našich milých, mocí královskou v Cechách,

tuto další milost témuž Ferdinandovi Švihovskému, ddicm,
i budoucím jeho initi a týž klášter sv. Prokopa se vším jeho

píslušenstvím do živobytí jeho dávati ráíme, tak aby
téhož statku beze všelijaké pekážky jako svého vlastního-

užívati a jej zvelebovati mohl; však co se lesuovavnich.
díví mejcení doteje, v tom se podle reversu pedešle od

sebe daného zachovati má a povinen bude. Nad to vejše také-

jemu Ferdinandovi Švihovskému puol tetího tisíce kop
grošuov eských na tom statku klášterským svatého Pro-

kopa zapisovati a pi tom i tuto další milost initi ráíme,

jestližeby se kde jakých vejplat na emkoli a na jakýchžkoli
statcích a užitcích, že jest k témuž klášteru prve od starodávna.

1) Snmy zemské; VII. str. 572 n. Opis listu má datum „na hrad

pražském v pátek po božím na nebesa vstoupení léta devadesátého," to jest
dne 1. ervna r. 1590, ale list sám registrován jest s datem „24. Mai 1591.""
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k vejplat náleželo a ješt náleží, doptal, takové vej platy

všecky jemu Ferdinandovi Svihovskémn též do jeho živo-

bytí dávati ráíme, tak aby z týchž vejplat obsýlati a jich

se dosazovati mohl.

Tuto pak milost a dání témuž Ferdinandovi Švihovskému,
ddicuom a budoucím jeho initi ráíme takovým spuosobem,

když by koli on Ferdinand Švihovský prostedkem smrti z to-

hoto svta sešel, aby zase dotený klášter svatého Prokopa se

vším jeho píslušenstvím i s tím, což by tak vyplatil, k ruce

naší a králv eských pipadl, a ddicové neb budoucí jeho?

komuž by o tom ádn na list náš mocný královský anebo

dekami kšaftoval, jakžto dobe vedle vuole své uiniti bude

moci, aby zase tch puol tetího tisíce kop groš eských
i s tím, jestližeby tak co pedešle od téhož kláštera zastaveného

vyplatíc, jakoukoli summu za vejplatu daK a to poádn uká-

zali, pijíti a toho statku nám neb budoucím zase postoupiti

povinni byli j
než dotud, dokudž by jim, ddicuom neb bu-

doucím jeho Ferdinanda Švihovského, kdož toho statku klá-

šterského v držení bude neb budou, summa zápisní toho puol
tetího tisíce kop groŠ eských, a což by za vejplaty vydal,
dáno a zaplaceno nebylo, není a nebude žádný ten držitel po-
vinen téhož statku klášterského zase postoupiti.

Avšak toto se pi tom znamenit vymiuje, jestližeby se

na gruntech asto psaného kláštera jaké hory a kovy zje-

vily, ty my sobe, našim ddicuom a budoucím králuom eským
se vší vrchností k mocnému vládnutí a užitku i s tím se vším,
což k pavováni hor 'náleží a potebí jest, pozuostavovati
ráíme.

A kdožby koli tento list jml nebo jmíti bude s asto

psaného Ferdinanda Švihovského z Eisenberka a Švihová, d-
dicuov neb budoucích jeho dobrou a svobodnou vuolí, ten má
a jmíti bude touž moc i též plné právo ke všem vcem v nm
položeným a zapsaným tak jak oni sami.

Tomu na svdomí pee naši císaskou a t. d. k listu to-

muto dali sme pivsiti, jenž jest dán na hrad pražském
v pátek po buožím na nebesa vstoapení léta a t. d. devadesátého

(a t. d.).
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4:8. List arcibiskupa Zbyáka Berky z Diibé k císai Rudol-

foYi 11. Z r. 1596 (sine dato).i)

(Arcibiskup pimlouvá se za to, aby odumelý statek klá-

štera sv. Prokopa darován byl tovaryšstvu Ježíšovu v Cecbácli.)

Allergenedigister Herr ! Demnack Euer Kay. Mt. die P a-

tres societatis Jésu alkie nun ein lange Zeit kero umb

gnedigiste Posserung ires iezo kabenden geringen Underkallts

in gekorsambester Demietigkeit angekalten, aber bisskero, vil-

leickt darumben, das Euer Mt. neben anderen unumbgengli-
cLen grossen Aussgaben nit Grelegenkeit darzue gekabt, kkei-

nen endtlicken geWekrlicken Besckaide erlangt. "Weil aber in-

mittelst kurz versckiner Zeit Hérr Perdinandt Sckwikowský^
welckem das Closterl St. Procopi, so weilandt St. Bene-

dicti Ordens gewest, auf sein Leben lang versckriben worden^
Todes verblicken und dasselb Closterl nunmekr widerumb

Euer Kay. Mt. ankeimbgefallen, auck billick als ein gaistli-

ckes Gruett, damit nit die Fundatores ikres wolgemainten guet-
ten "Willens gefekrlick defraudiert, widerumb zum Dienst Got-

tes und der Gaistlickkeit befórdert soli werden. Als kab Eurer

Kay. Mt. ick solckes gekorsambist anzumelden nit umbgeken
mogen und stelle derselben untertkenigist ankeimb, ob Eurer

Kay. Mt. (sintemal es verkoffendtlick okn alle derselben Cam-
mer Ungelegenkeit wol sein kont) gedackten Patribus mit

Einandtworttung ernenten Closterls zue einer Zuebuess

genedigist kilfflick begegnen wollten, durck welckes Mi-

tel der Gottesdienst daselbst widerumb erigirt und bestellt,

auck alkie die Jugendt und Sckuel befórdert wiirde; jedock
alles zue Eurer Kay. Mt. genedigisten "Wolgefallen . . . Euer

E-om. Kay. Mt. gekorsambister undertkenigister Caplan Sbinco

Erzbisckoff zue Prag.

^) Originál v arcibiskupském archivu v Praze.
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49. Nápis T kostele Yšeeh STatých na hi-ad pražském asi

z r. 1598.

(O oprav kostela Všech svatých, a penesení tam ostatk sv.

Prokopa ze Sázavy r. 1588.)

Sacellum hoc regále Omnium sanctorum 1541 die 2. Jimii

communi huius arcis coníiagratione destructum et per multos

annos in magnum ahusum redactum serenissima et christia-

nissinaa domina, domina Elisabetha, Dei gratia Galliae regina,

archiducissa Anstriae, pro sua innata pietate et zelo erga Dei

gloriam eiusque cultum propagandum anno Domini 1580 libe-

raliter et expedite longe illnstrius restitnit, et reverendissimus

dominus, dominns Antonius, archiepiscopus pragensis, iegatus

natus, eodem anno et die s. Bernardi ad honorem Dei, beatae

Mariae Yirginis et Omnium sanctorum consecravit, diemque
annuum dedicationis sequentem dominicam statuit.

Reverendissimus dominus, dominus Martinus, archiepisco-

pus pragensis, Iegatus natus, anno 1585 (sic) die 29. Maii cor-

pus s. Procopii abbatis, confessoris et patroni, comitante

sua Caesarea Maiestate Eudolpho II., tota aula populique fre-

quentia solemniter huc transtulit.

Reverendissimus dominus, dominus Sbigneus Berka, archi-

episcopus pragensis, Iegatus natus, ad insinuátionem illustrissi-

morum regni officialium anno 1598 consensit, ut ianua per

magnum palatium longo tempore conclusa ad excipienda pro
more patriae iuramenta rursus patesceret, atque organa ad
dextrum latus reponerentur. In cuius memoriam reverendus

dominus Bartholomaeus Flaxius a Czenkow huius capellae de-

canús hanc tabulam fieri fecit.
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50. List opata sázarského Stanislaya Tkomanida ze dne

31. ledna r. 1603. i)

(Opat Stanislav žádá arcibiskupa Zbyka Berku z Dube za

pispni, aby klášteru sv. Prokopa dostalo se nábrady za ko-

stelní kniby, jež zstaly za opatem kladrubským Vítem Hyffclem).

Vaše knížecí Milosti, v Boliu Otci mn milostiv a laskav

píznivý Pane ! Jest vc vdomá, že v pamti V. kniž. M. sná-

šeti ráí, kterak dstojný a velebný knz Vít Hyftl, pan
opat kláštera kladrubského z dovolení V. kníž. M. dva gra-

duály a dva antifonáe z kláštera mého svatého Pro-

kopa, do kteréhož kláštera z poruení V. kníž. M. skrze téhož

pana opata jsem dosazen, k užívání kru a chrámu Pán jest

vyzdvihl, kteréžto knihy až posavad pi témž kláštee zstá-

vají. Roku pak minulého dstojný pan probošt a pan dkan
hradu pražského z dovolení a z jistého V. kníž. M. poruení
vedle jiných klášterv visitování též klášter mj jsou visitovali,

pi visitování však u velikém nedostatku klášter mj svato-

prokopský zstává; ano i o dchodích, jichž v skrovnosti se

nachází, o tom zprávu jistou jsou pijali, že tém tíž dcho-
dové mne samotetího k vychováni postaiti mohou. Nesouc

pak lítost velikou nad tím klášterem zboeným, jej chtíc dáti

zvelebiti a zopraviti, aby pedn Pánu Bohu všemohoucímu

est a chvála se díti mohla, a potom i lidé ti, jenž u víe
katolické zstávají, zalíbení nad tím míti mohli, nedostatkové

moji mn zbraují; a skrz ten svj nedostatek nad velkým
kostelem, ambity i nad kaplí, kdež se nyní mše svatá dje,

novým šindelem naskrz pikryti jsem na svj náklad dal.

I ponvadž takové knihy nadepsané za panem opatem kladrub-

ským zstávají, a žádné beneficium a neboližto odmna klášteru

mému svatoprokopskému za takový klenot až posavad se jest

nestalo, neb kdyby, rate odpustiti, takový klenot k kterému

klášteru k užívání vzat byl, aneb že by prodány byly, vezmouc

za odmnu jakoužkoli, mohl by k njakému zvelebení klášter

aneb chrám boží pijíti. V. kníž. M. tajiti nemohu, že jest jeden
dvr nedaleko ležící od kláštera sv. Prokopa ve vsi ve Škvr-

iov, jehož nyní v držení urozený pan Mikuláš Krabice jest.

^) Originál v arcibisk. archivu v Praze.
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Kdyby pan opat kladrubský shlédnuv okem milosrdným na

zpustilost kláštera sv. Prokopa, odmnu njakou za týž klenot,

aneboližto týž dvr vyplatiti chtli, že by vc potšitelná a

tomu zboenému klášteru užitená a Pánu Bobu líbezná byla,

a za týž skutek všemohoucí Pán Bh dlouhého vku zde na

tomto svt dáti a popíti ráil. V. kníž. M. jakožto ponížený

kaplan ponížen prosím, že toto mé ponížené a sprostné psaní
k bedlivému uvážení pijíti a nauení, kterak bych k panu
opatu kladrubskému o touž vc pikroiti ml, milostiv a

laskav dáti ráíte. Vedle toho V. kniž. M. nemaje co jinšího

odeslati, ponvadž J. C. M. hory v drženi míti ráí, že pak
tento pták jest do mého pustého kláštera vletl a k zabití jest

pišel, Y. kníž. M. jej odsílám, prosím, že jej Y. kníž. M.

ode mne za vdk pijíti ráí
;
v em se Y. kníž. M. v božskou

ochranu poruena iním. Datum v kláštee sv. Prokopa nad

Sázavou v pondlí den sv. panny Anežky léta 1602,

51. List opata sázavskélio Jiílio Štýrského k arcibiskupu
Karlovi SYobodiiémii panu z Lamberka, došlý dne 15. dubna

r. 1609.1)

(Opat prosí za obnovení konfirmace k fae sv. Martina v Sá-

zav a dovolení, aby sml podávati osadníkm pod obojí

zpsobou).

Euer fiirstliche Grenaden sol ich in tiefester Demut nicht

verhalten, das vor etlichen Jaen mír von Herrn Pontano,

Thumbprobsten der Metropolitan zu Prag, auf die Pffar des

Stetelein Sazawa eine Confirmation ertheilen, und aus sonderen

Bedencken, Ursachen und Motiven wilen den P£Parkindem die

Communio utraque specie zugelassen; ježto aber die Kirch-

khinder mit hilf irer Obrigkheit einen unordentlichen Priester

ires Gefallens, welcher kheine Formata noch sacros ordines

fíirweissen khan, mich von der Pfíar, die ich als meine Yorfha-
ren gehalten, abdringen wollen. "Wandan des Stiefíts Einkhomen
schlecht und gering, darvon ich mich zuerhalten nicht khan
und mag, auser diser Pffar, alle Einkhomen (ohne Ehumb zu

^) Originál v arcib. archivu v Praze.
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melden) zu der Eiire Grotes, Erbauung und Erhebung des EHo-

sters, als der Augensclieiii darfchut, verwendet, ungeaclitet das

beriirtes Stedtlein Sazawa und angeborige DorffscliafíteiL von

dem Kloster genliomen und jetzt nhunmelir zu Ire Kay. Mst.

Handt durcL. verordneten Purgrafen geregieret, als liabe ich

nicht underlassen khonnen E. F. Gr. hiermit in tiefester Demut

anzurufen, bochflebentlicb. zu bitten: Euer F. Grenaden, Sie

geruhen aus angebornen frstlichen Milde und Guete in Er-

wegung oberzelten Umbstende als recbter Gollator berrten

Kirclien Sazawa mir eine Confirmafcion der Zulasung der

Communion sub utraque secundum concilium tridentini,

als zuvor gescbah, -weil diese Ejrchkliinder in dieser der Leiligen

iieligion Grefiiar niclit darvon abweicben wollen, als aucli bei-

nebenst dem Purgrafen zu Einweisung derer Pffar daselbsten

schriffifcliclie Befelicli ertbeilen, hiermit nicbt ein unordentliclier

Priester sich eindringen, und desto frderlich. mein beserer

Unterhalt, das Kloster erbebt, erbauet wúrde. Daran erweisen

E. P. Gr. Grot und seiner h. Kirclien und fr sich selbest ein

rmbliches, gefeliges Werk, solches umb Euer frst. Grenaden

in allem Gehorsamb zuverdienen geflisen sein wil . . . Euer

frst. Genaden gehorsamer Caplan Georgius Štýrský, Abt des

Klosters S. Procop uber Sazawa.

5*3. Císa Eutlolf 11. i)ropjuje k ddinému držení statek

kláštera st. Prokopa panu ÁdamoTi mladšímu z Yaldšteina

na Komorním Hrádku, dne 13. dubna r. 1611. ')

Nejjasnjši kníže a pán, pán Rudolf II., z boží milosti

volený ímský císa, uherstý a eský král, . . . ráil se . . .

ped úedníky pražskými menších desk zemských piznati,
že . . . Adamovi mladšímu z Yaldšteina na Hrádku nad Sá-

zavou a Lovosicích, J. M. C. rad, komorníku, nejvyššímu štal-

mistru dvoru J. M. a nejvyššímu sudí království eského, na

jeho ponížené vyhledávání, . . . aby J. M. C. jemu tu milost

uiniti a statek J. M. eený svatoprokopský milostiv povoliti

1) Desky zemské; kvatern 135. "Gr. 1.
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a darovati ráil, . . . prohlídajic k tomu, jak znamenité, platné
a užitené služby týž Adam mladší z Yaldšteina po všeclien

as kralování J. M , . . . poddan a užiten inil, . . . ráil

jest jemu padesáte tisíc kop míšenskýcli povoliti, darovati

a tímto zápisem povolovati a jakožto na J. M. dobe zaslou-

ženou milost darovati, a v dotené summ tcli padesáti tisících,

kopácli míšeských, s plností moci J. M. C. jakožto král eský
jemu Adamovi mladšímu z Valdsteina, ddicm a bu-
doucím jeho týž a od nho na J. M. C. v poníženosti žá-

daný, statek svatoprokopský ddin zanechávati,
dávati a postupovati ráí, totiž tvrz aneb sídlo pi klá-

štee sv. Prokopa, též msteko Sázavu, item ves pod klá-

šterem sv. Prokopa a Vesce, a k tomu jiné vesnice, totiž : Ead-

vanice, Benátky, Pívlaky a Ylkanice, s dvorem poplužním,
s poplužím, s platy stálými a bžnými, krmi, vejci, robotami

a jinými všemi a všelijakými povinnostmi, jimiž J. M. lidé

poddaní povinni jsou, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z tch

gruntv zbhlými, s sirotky a vdovami pítomnými aneb ušlými
i s jich spravedlnostmi, s ddinami ornými i neornými, In-

kami, štpnicemi, zahradami, chmelnicemi, lesy, háji, porostli-

nami, hory a lovy v týchž lesích na vysokou i nízkou zv,
s ekou Sázavou, potoky, íkami, vodotoinami, s podacím
kostelním v msteku Sázav, s krmami vejsadními a šenkem

svobodným, se všemi a všelijakými svršky a nábytky pi tvrzi

aneb sídle, tolikéž dvoe poplužním pozstávajícími, tolikéž

s dobytkem všelijakým, což toho koliv nyní pi témž statku

ped rukami jest a jakž se to najíti a vyhledati moci bude,
nikdež nic ovšem nevymiujíc a nevypouštjíc, jakž by se to

koliv jmenovati mohlo, tak že on Adam mladší z Yaldšteina

vejdouce téhož statku svatého Prokopa s jeho vším a všeli-

jakým píslušenstvím ihned v užívání, bude jej moci držeti,

dáti, prodati, zastaviti, smniti, sfrejmariti, odkázati a s tím

se vším aneb na díle jako s svým vlastním ddictvím, dle li-

bosti a vle své uiniti bez J. M. C, ddicv J. M. a bu-

doucích králv eských, tudíž i také jiných všech lidí, buto
duchovních aneb svtských, všelikteraké pekážky, vším tím

právem a obyejem, jakž jiní obyvatelé království eského

statkv svých spupných v držení a užívání jsou a zstávají,
s tím pi tom znamenitým doložením a jeho Adama mladšího

z Yaldšteina, ddicv a budoucích jeho opatení, kdež jest již
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psaný statek svatoprokopskýs jeho píslušenstvím pedešle

byl a sloul duchovní, že již více a dále nemá slouti ani

býtiduchovní, nežli jeho Adama mladšího zValdšteina, d-
dicv a budoucích jeho spupné a svobodné ddictví, tak jako

jiná spupná ddictví v tomto království jsou, a to vše nyní
i na asy budoucí a vné.

Toto však pi tom znamenit vymiovati a v moci J. M.

sob pozstavovati ráí : Jestliže by J. M. aneb ddicové J. M.

a budoucí králové eští týž statek svatoprokopský s jeho pí-
slušenstvím, a to k samým toliko rukám J. M. a vlastnímu

J. M. držení a užívání (a jinak nic) vyplatiti chtíti ráil, to že

od asu sv. Jií nejprve píštího ve dvou letech poád zbhlých
uiniti moci ráí. A to tak, když by jemu Adamovi mladšímu

z Yaldšteina aneb jeho ddicm od J. M. aneb J. M. ddicv
a budoucích králv eských ta naped jmenovaná summa pa-
desáte tisíc kop míš. penz hotových zcela a zúplna na den

sv. Jií, když se psáti bude léta tisícého šestistého tináctého

aneb dv nedle potom, složena, dána a odvedena byla, aby

povinni byli proti pijetí takové summy J. M. jmenovaného
statku s tolika svršky a nábytky a s tím potem dobytka,

jakž jemu týž statek nyní od J. M. C. postoupen proti jistému
inventái bude, zase podle téhož inventáe bez všelijaké od-

pomosti postoupiti. Zatím pak a ped vyjitím týchž dvou let

aby toho statku podle povahy a náležitosti užíval a na nej-

vyšší nevytahoval. Obzvláštn pak nemají dopouštti lesv
a díví v nich zbyten a bezpotebn dáti mýtiti.

Pakli by J. M. C. po vyjití týchž dvou let téhož statku

vyplatiti a takových padesáte tisíc kop penz hotových jim
složiti neráil, již potom takový statek jemu Adamovi mladšímu

z Valdšteina, ddicm a budoucím jeho ddin zstati má,
a J. M. O. ani J. M. budoucí králové eští, ani žádný jiný
lovk duchovní nebo svtský, bu k rukám J. M. C. anebo

týchž osob duchovních, jimž by tu jaká vejplata náležeti

mohla, aneb pod jakou koliv barvou a formou to by se státi,

a lest lidská to vymysliti mohla, již žádné další vejplaty ani

žádného práva k tomu dále a výše míti moci neráí, krom
co se hor a kovv dotýe, jestliže by se co toho na potomní
a budoucí asy na gruntech téhož statku vyjevilo a našlo, ty

J, M. O. sob J. M. ddicm a budoucím králm eským se

vší vrchností k mocnému vládnutí a užitku, i s tím se vším,



Pan Adam z Valdšteina u sv. Prokopa. 557

což k pavování lior náleží a zapotebí jest, pozstavovati a za-

nechávati ráí.

A jakož J. M* C. také skrze jistou relací J. M., jíž jest

datum na hrad pražském v stedu po nedli kvtné léta

minulého šestnáctistého šestého, nkdy Ejríštofovi z Lobkovic,

toho asu nejvyššímu hofmistru království eského, jedno sto

dvaceti tisíc kop míš. do jistého asu k zaplacení na panství
J. M. dobíšském, svatoprokopském a statku libenickém dskami

zemskými pojistiti ráil, kterážto summa od J. M. C. až po-
savad ddicm téhož Krištofa z Lobkovic zaplacena není.

I pokudž by k tomu pišlo, že by ddicové Krištofa

z Lobkovic jdouce po zápisu a pojištní svém, jemu Adamovi
mladšímu z "Valdšteina pro summu pro rata na statek svato-

prokopský pišlou v týž statek sv. Prokopa s jeho píslušenstvím
s komorníkem od desk zemských se uvázali a on Adam mladší

z Valdšteina aneb jeho ddicové takovou summu, což by tak

na týž statek z tch jednoho sta a dvaceti tisíc kop míš. dáti

se dostalo, že by ddicm jmenovaným dáti a zaplatiti museli

a dali, v tom J. M. C. sám za sebe i na míst budoucích

JJ. MM. králv eských je Adama mladšího z Valdšteina,

ddice a budoucí jeho tak milostiv opatrovati, že jim to vše

zase zcela a zúplna zaplatiti a nahraditi, a jim až do té

summy, což by tak jak summy hlavní tak i úrokv, též škod

a nákladv na to vynaložili, statky J. M. C. samovlastními,
kteréž v tomto království eském má aneb ješt míti mže,
tetinou výš, jakž zem za právo má, spravovati a je v tom
ve všem skrze prokurátora J. M. O. v království eském ny-

njšího neb potomního beze vší jich škody milostiv zastou-

piti dáti chtíti ráí.

A toto dání a ve dsky zemské kladení na míst a jménem
J. M. C. jakožto krále eského uinili a vykonali jsou Adam
starší z Valdšteina na Žehušicich, podkomoí mst J. M. krá-

lové eské v království eském, a Diviš Cemín z Chudenic

na Nedrahovicích J. M. C. rady, tak jakž o tom relacíJ. M. C.

ve dskách zemských v kvaternu relací erném léta 1611 v úterý

po nedli provodní A 12 plnji svdí.
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53. List Volfganga Zelendra, rlsitátora Tbenediktinského ádu
T echách, ze dne 38. listopadu r. 1617.1;

(Yisitátor dává plnou moc proboštu bevnovskému Simonu

OModomastaeovi, aby ujal svršky pozstalé po f Micbalu Bí-

linském, opatu na Sázav).

Ego sacerdos Wolffgangus Zelender de Prossowitz, abbas

brzewnoviensis et in Brauna, notum facio per banc literám,

quae plenipotentia vocatur, quod ex mea plena potestate

tanquam monasteriorum ordinis s. Benedicti per Bohémiam et

Moraviam visitator loco mei miserim et mittam venerabilem

sacerdotem S i m o n em Cl o domast aeum, praepositum
sanctae virginis Margaretbae in Brzevnov, ut mona-

sterio s. Procopii una cum omnibus suis appertinentiis post
obitum felicis recordationis sacerdotis Micbaelis Bilinský ab-

batis ad iurisdictionem meam pertinenti provideret omnesque

regulas (sic) post cum superstites conscriberet etinventaret

debitoque módo in bac re disponeret, baut aliter ac si ego

ipsemet personaliter adessem. In quorum fidem sigillum meum
una cum propriae manus meae subscriptione ex erta soientia

mea apprimi feci. Dabam in castro pragensi, in domo domini

praepositi pragensis, die 28. Novembris a. 1617. — L. S. Sa-

cerdos Wolffgangus, abbas qui supra.

54. Z pamtí Mikuláše Daéického z Heslová.

(Zpráva o peneseni ostatk sv. Prokopa ze Sázavy do kostela

Yšecb svatýcb na brad pražském r. 1588). 2)

L. 1592 v mst rakouském Vídni umela jest Alžbta,
královna franská, paní krásná, vku svébo v prostedních letech,

žádného ddice nepozstavivše. Byla dcera slavné pamti císae

Maximiliána toho jména druhého, . . . kterážto za živobytí
svého jsa a obývaje na hrad pražském, dala jest na svj náklad

^) Peklad z eského originálu v arcib. archivu v Praze.

2) Rezek: Pamti Mikuláše Daického z Heslová; I. str. 175, Srvn.

tamže, str- 349.
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tu na hrad pražském vystavti za velkým palácem královským,
kostel nový, veselý, kdež byl prve veliký zvon na kranici de-

vné, k tomu sroubené, zavšen, a odta odpraven jest; a do

toho kostela nového dala jest vyzdvihnouti ostatky tla
s v. Prokopa z téhož kláštera prokopského, v kraji kouim-
kém ležícího

;
a . tu jsou uprosted téhož kostela nového na

hrad pražském položeny a nad tím archa malovaná postavena.

(Zpráva o zavraždni opata sázavského Jiího Štýrského r. 1624. ^)

L. 1624. Msíce Octobris, íjna, knz Jiík Štýrský,
opat sázavský kláštera sv. Prokopa, zamordován jest zrádn
non v témž kláštee od loupežníkv, jenž zakukleni byli,

aby poznáni býti nemohli; peníze a klenoty kostelní po-

brali. Ze všech stran se tch as v království eském veliké

loupeže a obírání, tejn i zjevn, zvlášt od lidu vojanského,

v témž království vždy ležícího, páchaly.

55. List Álexia Hilbnera, visitátora ádu benediktinského

Y echách, ze dne 33. dubna r. 1650.2)

(Visitátor zizuje za sebe Matouše Ferdinanda Sobka, opata
u sv. Mikuláše v Praze, aby ml dohled na kláštery sv. Pro-

kopa na Sázav a sv. Jana pod skalou.

Ego infra scriptus tenore praesentium notum facio,

ubi opus est, quod si quidem uterque tam abbas s. loannis

quam s. Procopii in Bohemia propter nimiam senectutem et

debilitatem non possunt amplius negotiis monasteriorum suorum

debite prospicere, et res saepe morám non patitur, nec ad me
recursum ob longam nimis disfcantiam habere potest, conferam

1) Tamže; str. 302.

2) Opis z bývalého archivu kláštera svatého Mikuláše na Starém mst
pražském.
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plenám facultatem domino abbati s. Nicolai mo-
derno Mattliaeo, ut necessitates eiusmodi nominatorum mo-

nasteriorum tractet, quando opus esse viderit. Itaqne rogo omneš

cuinscunque status et conditionis fuerint, qui lias literas lege-

rint, ut ei plenám habeant fidem, et quae in nominatorum mo-

nasteriorum causis sigillo suo abbatiáli tanquam a me in hoc

puncto delegatus subsignaverit, accipiantur et babeantur pro

legitimis. In cuius rei fidem sigillum meum impressi et propria
manu scripsi ac subscripsi. Braunae die 23. Aprilis anno 1650.

— L. S. Alexius, abbas brzevnoviensis ordinis s. Benedicti, per
Boemiam et Moraviam visitator.

56. List Aiigustma Seiferta, yisitátora benediktinského rádu

T echách, ze dne 9. prosince r. 1653. i)

(Visitator zizuje mnicba broumovskébo Jiího Itali za superiora
u sv. Prokopa na Sázav).

Ego infra scriptus tenore et vigore praesentium notum
facio omnibus, maxim ordinis s. Benedicti religiosis aliisque,

quodum interest, quod iustis de causis praesentium exhibitorem,
reverendm patrem Greorgium Itali ordinis s. Benedicti

Braunae professum, auctoritate ordinaria, qua fungor, pro su-

periore conventus monasterii s. Procopii cis Sázavám
bisce constituam et nominem; quapropter omneš ibidem de

facto existentes reHgiosos eiusdem praefati patris G-eorgii obe-

dientiae et regimini plene subiicio bortorve,' ut eundem be-

nign recipiant, recognoscant et venerentur, non secus ac si

egomet ibi existerem. Valeant in Domino !
— Datum Pragae

die 9. Decembris a. 1653. — L. S. Augustinus, ord. s. Bene-

dicti abbas brzevnoviensis et visitator generalis.

^) Opis z originálu, který chován byl v archivu kláštera sv. Prokopa.
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57. Smlouva trhoTá ze dne 8. krétna r. 1663. i)

(Jan Yiktorin hrab z Valdšteina na Hrádku prodává opatu
bevnovskómu Augustinovi Seifertovi ástku panství hrádeckéko,
tvrz u kláštera sv. Prokopa, msteko Sázavu a ves Vesce).

Zu wissen, dass keut den Sten Monatstag May anno

sechzelinliundert drey und sechzig zwischen dem hocliwrdigen,
in Grott andachtigen Herrn, Herrn Augustin Seyffert, Abten

zu Brzewniow, Erbherrn auf Braunau und Politz, etc. Ordens

seti Benedicti durch Bóheim und Mahren visitatoris, mit

volligen Consens und Bewilligung des ganzen Stifts und Con-

vents als Kaufers eines, dann dem hoch- und wohlgebohrnen

Herrn, Herrn Johann Viktorin des heiligen romischen Reichs

Grafen von Waldstein, Herrn auf Hrádek ob dem Fluss Sa-

zawa, róm. kais. Majestát Rath und Hofkammerer, als Ver-

kaufers andern Theils nachfolgender unwiederruflicher Kauf-

und Verkauf obgeordnet, geschlossen und aufgerichtet worden,
námlich : Es verkauft abgedachter Herr Grraf von Waldstein

obgenannten Herrn Prálaten, dessen successoribus und Nach-

folgern des Stifts und Convents ss. Mariae und
Joannis Baptistae sonsten S. Procopii genannt einen

gewissen in dem Kaurzimer Kreis liegenden, frey erbeigen-

thiimlich, niemandverhafteten Antheil von der Herrschaft
Hrádek sammt allen nachfolgend specificirten, darzu von
Alters her gehorigen Appertinentíen, als námlich einen wústen
Eittersitz hart unter dem Kloster Sazawa, ein wústes

Bráuhaus, eine Mahl- und Brettmiihl, item einen Mayerhof
náchst unter dem Kloster gelegen, mehr den Markfleck
Sazawa, die Richte hart an obgenannten Kloster, dasDórflein

Wesze, die wiiste Mhle Kaczkow sammt darzu gehorigen

Aeckern, item einen Steinbruch und einen Kalkofen, das

Plusswasser Sazawa sammt dessen Fischereyen, von G-rund zu

Grrund, nach Ausweisung der G-ránzsteine, und sechs und zwanzig

Stallung "Wálder, jegliche Stallung auf vier und zwanzig Hasen-

garn, und jedeš Grarn auf vierzig Klafter gerechnet, nach Aus-

messung der verordneten Landmessers in Kónigreich Boheim

"Wilhelm Ludwig "Wyliemowsky, mit freyer "Wildbahn, und

1) Desky zemské; 314. kvatern nebeský 4. D. 25.

Dr. Krásí: Sv. Prokop.
^^
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allen anderen zugehorigen Feldern, Wiesen, Buschen, Grestráu-

ciiern, und stehendem "Wasser, Teicli- und Teichstellen, Scliáferey,

Obst- nud Hopfengarten, Brauwerk- und Kretsciimenverlag
sowoM in Markflecken als auch in der Riclite oder andern

Scliánkh.ausern
;
eine Pfarrkirche S. Martin genannt, zu

welcher Kirche die vor Zeiten gehorige Dorfer laut des alten

Kirclienregister, doch blos nur allein ihrer alten Scliuldigkeit

nacli, verbleiben soUen. Item alle Angesessene nnd Unange-
sessene und entwicliene Unterthanen, ausgenommen diejenigen,

welcbe in einem sonderbaren Ihro Hocbwrden, dem Herrn

Pralaten, von dem Herrn Grafen iibergebenen Register spe-

cialiter ausgesetzt, und mit beiderseitiger Hand und Péttschaft

bekráftiget, welcbe alle sammt allen iliren gebabten und noch.

babenden G-erecbtigkeiten obgedacbter Herr Verkáufer fr sicli

ausgenommen; item allen standkaft-, steig- und fallenden

Zinsen, Hand- und Rossarbeiten, G-erecbt- und Grerecbtigkeiten,

Roboten, Fubrwerken und allen anderen dergleicben zu leisten

scbuldigen Dienstbarkeiten, Herrlich- und Lustbarkeiten, in den

Grránzen, darinn dieselben von Alters ber gelegen, und anjetzt

durch den obgenannten ausgemessen und mit Gránzen aus-

gesetzet, immutirlich und unwiederruflich verbleiben soli, von

dem Herrn Yerkáufer und dessen Vorfabrern ruhig besitzt,

innengebabt, gentzet und gebraucbt, benanntlicb um die

summa von acbzeben tausend Grulden reinisob, einen jeglicben
Grulden zu secbzig Kreuzer gerecbnet, auf nacbfolgende Ter-

mine zu bezablen, namliob alsogleicb bey der Uibergabe zeben

tausend G-ulden reiniscb baar, die brigen aobt tausend soUen

in den folgenden fnf Jabren entricbtet werden, als St. Gralli

des laufenden secbzebn bunderfc drey und secbzigsten Jabrs .

obne Interesse zwey tausend Grulden reinisob, bernacb jabrlicb
auf Galii sammt landblicben Interessen fnfzebn bundert

Gulden reinisob bis zu voUiger Bezablung oben ermeldter

Kaufsumma der acbtzebn tausend Gulden reiniscb sammt den
Interessen des rckstandigen Kapitals.

Im Fall aber wider Yerbofíeu oftgedacbt Ibro Hocb-

wíirden, der Herr Abt, oder dessen successores und knftige
Nacbfolger rait dem obbedeuten Kaufscbilling bey einem oder

anderem ausgesetzten Termin abgeredeter- und gescblossener-
naassen nicbt balten wrde, so solle alsdann mebrgedacbter
Herr Yerkáufer oder dessen Erben und Anerben Maobt und
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Grewalt iiaben, in dem verkauften Antlieil der Herrscliaft

Hrádek durch, einen Kámmerling von der Landtafel sich

geriolitlicli einzuflireii, und solclies zu halten, zu níitzen und

geniessen, bis er der nnbezalilteii Snmma wie aucli Scbaden

und Unkosten balber allerdings contentiret seyn werde, dawider

dann obgesagte Ibro Hochwiirden bey erwabnteni Antheil

nichts scliiitzen nocli friesten soli, kein Privilegium, Exemption,
General- oder Specialmoratorium, persuasionis, erroris, rei non

sic, sed aliter gestae oder wie solcbes Namen baben mócbte,
massen mebr ernannte Ihro Hocbwiirden von sicb, seinen

Successoren und ktinftigen Nacbfolgern diesem allem frey und
wohlbedáchtlicb renunciret

; bingegen soli der Herr Yerkáufer,
dessen Erben und Anerben verpflicbtefc und scbuldig seyn,
Eiro Hocbwiirden, dem Herrn Abten, dessen Successoren und

ktinftigen des Stifts und Konvents st. Mariae et s. Jpannis

nabe Sazawa, sonst S. Procopii, Nachfolgern Tvegen aller und

jeder íiber kurz oder lang bey diesem Antheil hervorkommenden

Anspriiche und Haftungen, Schulden, Stenem, Morgengaben
und andern, wie sie immer genennet und von der Zeit dieses

Kontrakts bey der konigl. Landtafel oder auch sonsten in

praeteritum liber kurz oder lang erfunden werden mochten,
mit dessen jetzt- und knftigen Hab und Vermogen, in specie
mit der Herrschaft Hrádek, jedesmals nach Ordnung der konigl.

Landtafel zu gewáhren und zu vertreten aufs Kráftigste ver-

bunden seyn. In brigen werden Ihro Hochwrden, der Herr

Káufer, nacb Beliebenin Beyseyn oder Abwesenheit des Herm
Verkaufers Fug und Macht haben, diesen Kauf- und Yerkauf-

kontrakt auf eigene Unkosten mit Bewilligung Ihro rom. k. k.

Majestát Rathe und Herren Unteramtleute bey der konigl.
Landtafel einschreiben zu lassen, und dieses alles treulich,

sonder G-efáhrde.

Zu Urkund, mehrerer Gewissbeit, stater und unverbriich-

licher Haltung alles dessen sind dieses Verkaufs- und Kauf-

kontrakts zwey gleichlautende exemplaria verfasset, von beyden
Kontrahirenden eigenhándig unterschrieben, und mit beyder-
seits aufgedruckten Insigeln corroboriret und bekráftiget, auch

zu mebrer Beglaubigung dessen zum Zeugniss erbeten worden :

der hochwrdige, in Gott andachtige Herr, Matthaus Ferdi-

nandus von Bilenberg, der Kloster S. Johannis unter dem
Eelsen und S. Nicolai in der alten Stadt Prag Abt, Sr. rom.
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kaiserl. Majestát Batli, und von Deroselben denominirter erster

Biscliof zu Kóniggrátz, als welcher zu diesem Kauf und Ver-

kauf viel cooperiret ;
und der woligebolirne Herr, Herr Jaroslav

Kunata G-raf von Bubna und Littitz, Herr auf Skaschow und.

Brzezno, Sr. rom. kais. Majestát Ratb, Hof- und Kammereclits-

Beysitzer im. Konigreich Bokmen, und Hauptmann des Bunz-
lauer Kreises, wie aucL der kock- und woklgebokrne Herr,
Herr Paul G-raf von Morzin, Herr auf Hokenelb, Kunstberg-
und Ejrzinecz, Sr. róm. kais. Majestát Ratk, und Hauptmann
des Kóniggrátzer Kreises, welcke diesen Kauf- und Yerkauf-

kontrakt mit untersckrieben, und ikre Insigel oder Pettsckaften,

jedock iknen und ikren Successoren und Erben okn Sckaden.

und Nacktkeil, beygedrucket. Actum anno, die, ut supra.

(L. S.) (L. S.)

Augustin j
Aht in Brsewniow, Hanns Viktorin

Ord. S. Benedicti Visitator, Graf von "Waldstein.

(L. S.)

Matthaeus Ferdinandus,
idem qui supra.

(L. S.) (L. S.)

Kunata Jaroslav Paul Graf von Morzin..

Graf von Bubna.

58. List Augustina Seiferta, opata brevuoTského, ze dne
30. kvtna r. I668.1)

(Svdectví o volb a zízení Jana Ckrysostoma z Belmontu za .

opata kláštera sázavskókó).

Augustinus, Dei gratia monasterii brzevnoviensis ordinis-

s. Benedicti abbas eiusdemque ordinis per Bokemiam et Mo-
raviam visitator . . . Per praesens constare testatumque fieri-

volumus, quod tempus beneplaciti Dei ter optimi maximi ad-

venisse censentes, quo monasterio ordinis nostri vulgo s. Pro-

^) Opis v arcibiskupském archivu pražském.
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<}opii, alioqiiin ad honorem gloriosissimae Deiparae Y. Mariae

•et s. loannis baptistae constructo, a tempore ziskiaae rabiei

caesis fugatisque religiosis ac possessionibus in manus laicorum

devolutis in ruina iacenti restitnendo mannm applicaremus,

postquam oblata nobis occasione ante desideranter quaesita

partem aliquam possessioniim ab eodem s. Procopii monasterio

^balienatarum a possessore tiinc earum, illustrissimo domino

loanne Yictorino comite de "Waldstein, pretio dato redemimus,
lit de rectore quoque congrno eidem ad initinm auspicatiim

provideremus, auctoritate nostra elegerimus reverendm
•dominm loannem Chrysostomum de Belmonte, or-

-dinis nostri religiosum, in monasterio monseratensi, yulgo Emaus,
in Nova civitate pragensi šito professum indeque legitime eli-

beratum, post acceptam prius ab eo stabilitatis in congregatione
nostra bobemica obedientiaeque debitae competentem profes-

sionem ac promissionem, quem abbaem dicti loci sancti

•creavimus ac instituimus, creatumque ac institutm praesen-
tibus declaramus; ad quod nos palam nota probae conversa-

tionis eius fáma ex magnorum virorum testimoniis accepta in-

duxit ac unice permovit. Neque illud futurae memoriae silentio

pressum volumus, quod idem dominus loannes Chrysostomus,
ne in initio gravi ipse monasterium s. Procopii memoratum

^avaret, in commodiorem sui sustentationem pro eodem obtu-

lerit tria millia florenorum paratae pecuniae, quam nobis ad

usus tales, e quibus huiusmodi eius suštentatio proveniret, pro
arbitrio applicandam numeravit. Ut igitur huiusce nostrae ordi-

nationis apud posteros, maxim vero succesores nostros, debita

habeatur certificatio, neve per facti ignorantiam factum inver-

tendi praesumatur attentatio, eam buic scripto inserere no-

stroque ac conventus braunensis seu brzevnoviensis sigillo cum

propriae manus subscriptione munire, inque testimonium reve-

rendissimum Dominm D. Mattbaeum Ferdinandm a Bielen-

berg, abbatem monasteriorum s. loannis sub rupe et sancti M-
colai in Yeteri urbe pragensi, denominatum episcopum regino-

hradecensem, qui ipse bis quoque subscripsit sigillumque suum

appressit, postulare adhibere voluimus. Quae omnia acta šunt

in monasterio brzevnoviensi anno a partu Yirginis 1663, die

20. Maii.
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59. Smloura o statky uinná mezi opatem sázayským
Danielem Udefonsem Mgrinem a krabaty z Yaldsteina na

Komorním Hrádku dne 9. krtna r. 1667. i)

Léta Pán od narozeni Krista Vykupitele a Spasitele na-

šeho tisicílio šestistélio šedesátélio sedmého, devátého dne msice

máje, skrze snažné prostedkování a jednáni naše: Václava
svaté ímské íše hrabte ze Šternberka, pána na eském
Šternberce a Radovesicích, J. M. ímského císae, uherského

a eského krále rady a skuteného komorníka a soudce zem-

ského v království eském, a Františka Leopolda z Talm-
berka na Hrazených Ratajích, a naízeného pedního králov-

ského hejtmana kraje kouimského, jakožto na poruení nej-

jasnjšího arciknížete a pána, pána Leopolda, voleného ímského
císae a eského krále, pána nás všech nejmilostivjšího, též od

JJ. Excell. a MM. královských pánv mistodržících v králov-

ství eském, sub dato v mst Vídni 12. Februarii léta pítom-
ného 1667, též na hrad pražském 4. dne msíce dubna léta

pítomného 1667, naízenými kommisary: stala se smlouva
o smnu a defalkaci dobrovolná, a celé a dokonalé porov-
nání (však na další J. M. cis. a královské ratifikaci a konfir-

maci), a to pedn s povolením J. M. O. a Kr. pána Leopolda,

kralujícího krále eského, a dle zízení zemského obnoveného

A. 25, 26. nejvyššího ochránce a opatrovníka statkv a dcho-
dv duchovních v Cechách, též J. M. knížete, Eminencí, pana
kardinála z Harrachu, arcibiskupa pražského (titul.), jako i také

dstojného a velebného pana Tomáše, ádu sv. Benedikta klá-

štera bevnovského opata, pána na Broumov a Polici, téhož

sv. ádu v království eském a v markrabství moravském visi-

tátora, i na míst celého téhož ádu sv. Benedikta v království

eském, mezi velebným panem Danielem Udefonsem, ádu
sv. Benedikta kláštera sv. Prokopa opatem, pánem na Sá-

zav, a celým konventem z jedné, a vysoce urozenými hrabaty

panem Adamem Maximiliánem a panem Janem Karlem,
též tutorio nomine na míst nezletilého bratra jich Ferdi-

nanda, sv. ímské íše hrabaty z Valdšteina na Hrádku
Komorním nad Sázavou a Eadenín, syny a ddici po neb.

vysoce urozeném panu Janovi Viktorinovi, sv. ímské íše hra-

^) Desky zemské; 391. kvatem moský 6. L. 16.
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bti z Valdšteina na Hrádku Komorním nad Sázavou a Eade-

nín, J. M. O. rad a komorníku, pozstalými, jakž uvedení

do pozstalosti otcovské v registích starostových, práv nebeské

barvy léta 1666 20. Juni pod literou D. 29, vykonáni juramen-
tum fidelitatis J. M. O. a Kr. a adirování pozstalosti ve dskácL.

zemských, plnji svdí, z strany druhé: a to taková smlouva

o smnu a defalkaci a porovnání: Jakož jest ped dávnými

lety J. M. ímský císa, uherský, eský král, pán Ferdinand

toho jména prvui (tit.) nkdy urozenému panu Jaroslavovi ze

Šellenberka a z Kosti, své rad a nejvyššímu komorníku krá-

lovství eského, na nkterých statcích zápisných, kteréž jest

k zámku Hrádku Komornímu nad Sázavou, k statku svému

ddinému, na jistý zpsob držel, totižto na msteku Mni-

chovicich, na všech eených Choraticich, Samechov,
Blokozlich, Samopších, Mrchojedech, Pibislavicich,
vsích celých, a Dojeticich, Skvrnov, Rovné, Kivola-

jích, dvoru Chlumu, dvoru Kozlech, dvoru Drletín a na

mlýn Kakov se vším píslušenstvím, k prvním summám,
kteréž jest podle odhadu na tom zboží duchovním a odevzda-

ných spravedlnostech ml, ješt víceji nejprve dva tisíce kop
gr. eských z milosti své královské za jeho dávné bern a

užitené služby pipsatiráil; kteréžto msteko a ty všechny
vsi a dvory jmenované urození páni Petr, Sigmund a Jan, i na

míst Jiíka a Albrechta, synové téhož neb. pana Jaroslava

z Šellenberka, vedle jiného svého ddiného statku, totiž zámku
Hrádku Komorního nad Sázavou, jsou urozenému panu Janovi

mladšímu z Yaldšteina na Hrádku Komorním nad Sázavou,

nejvyššímu sudímu království eského, prodali a všecky spra-

vedlnosti své na to msteko, vesnice a dvory zápisné svdící

jsou jemu panu Janovi z Yaldšteina odevzdali a na nh.o i na

jeho pány ddice a budoucí s dobrou vlí pevedli, tak jakž
smlouva trhová a listové dobrých vlí do desk zemských, krá-

lovství eského slovo od slova do kvaternu památného tlného
léta 1554 v pátek ped svatým Tiburcím pod lit. A. 3. a vklad

v témž kvaternu anno, die, ut supra vloženy a vepsány to vše

v sob sieji obsahují a zavírají. Kterýžto pan Jan mladší

z Yaldšteina jest J. M., císae a krále, pána Ferdinanda prvního

ponížen prosil, aby jemu pi držení tch msteka a vesnic

s tím vším a všelijakým píslušenstvím nkterou další milost

uiniti a do dvou život bez výplaty, a potom ješt k prvním
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summám dvanácte set kop gr. eských z milosti za jeho J. M.
C. vždycky inné vrné služby pipsati ráil. K jehožto po-
nížené prosb jsouce J. M. O. milostiv naklonn, a pro dávné
vrné a platné služby, kteréž jest J. M. C. inil, s jistým v-
domím jakožto král eský s radou vrných svých milých jistým

majestátem, jemu panu Janovi mladšímu z Yaldšteina i jeho
ddicm a budoucím na to daným, pipsati ráil na svrchu

psaných msteku, vesnicích a statku dvanácte set kop gr.

eských k prvním summám, kteréž na tom zapsané ml, a

k tomu dva životy, totiž jeho pana Jana z Valdšteina jeden
a druhý tomu, kdož by jeho statek jiný po jeho smrti držel,

aneb komuž by jinému ten život odkázal, aneb dobrou vlí

odevzdal, tak a na ten zpsob, aby z takového statku, msteka,
vesnic od J. M. C. ani od budoucích JJ. MM. králv eských
ani od tch osob duchovních, jimž náleží, ani od žádného jiného
lovka pod žádným vymyšleným zpsobem a obyejem bez

vle své splacován, ani kterak koli z toho statku potiskán byl
do vyjití tch dvou životv, nýbrž že ten statek všechen se

vším jeho píslušenstvím bude moci míti, držeti a jeho pokojn
užívati beze vší pekážky; než po vyjití tch všech svrchu

psaných životv, když J, M. O. a budoucí králové eští aneb

ty osoby duchovní, jimž od starodávna spravedliv náleží, asto

psaný statek a vesnice vyplatiti by chtli, však k J. M. O.

aneb tch duchovních k vlastnímu držení a požívání, jinae nic

tehdy že J. M. C. ráí míti ddicm jmenovaného nkdy pana
Jana z Valdšteina aneb budoucím držitelm asto eeného

statku, msteka a vesnic, pi kterémkoli svatém Jií aneb

svatém Havle rok naped k výplat vdti dáti, a summy je-

jich, kteréž od pedkv J. M. C. spravedliv na témž statku

msteka a vesnic zapsané mají, a pi tom tch dvanácte set

kop grošv eských z milosti a pro služby jeho pana Jana

z Valdšteina, jakž doteno, pipsaných, ehož všeho summa
tyi tisíce pt set dvaceti pt kop tyiceti grošv?
vše eských, uiní položiti; tehdy že oni mají takové summy
pijíti a toho statku a zboží postoupiti bez zmatku a všelijaké

odpomosti; však všecky úroky a dchody toho roku pišlé sob

prve z toho statku mají a budou moci vybrati a dokadž by

jim, ddicm nkdy pana Jana z Valdšteina aneb držitelm

týchž msteka a vesnic, summa zúplna dána a zaplacena ne-

byla, že nemají a povinni nebudou toho statku a zboží všeho
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ani na díle postupovati, jakž majestát J. M. císae a krále pána
Ferdinanda prvnilio sub dato v mst Yídni v pátek po na-

nebevstoupení Pána Krista léta 1558 to v sob ší obsahuje a

zavírá. Posléz pak vysoce urozený pan Adam tebdáž mladší

z Valdšteina na Hrádku nad Sázavou a Lovosicícb, J. M. C.

rada a skutený komorník, pan syn nadjmenovanólio pana Jana

mladšího z Yaldšteina a dd tchto z poátku jmenovaných
hrabat z Yaldšteina, jest pi J. M. ímském císai, uherském a

eskem králi pánu Rudolfovi druhém toho v poníženosti po-

hledával, aby jemu také další milost uiniti a pi tom mimo

první na tom zboží, statcích zápisných a duchovních, zapsaný
život jeho ješt dva životy pipsati ráil. Na, jehožto poníženou

prosbu J. M. C. a Kr. pán Rudolf druhý jakožto kralující král

eský na týchž zápisných a duchovních, zboží, msteku, ves-

nicích a dvoích pod tmi všemi klausulemi a kondicemi neb

výminkami ve výš pipomenutém majestátu, od J. M. C, pána
Ferdinanda prvního nkdy panu Janu mladšímu z Yaldšteina

v lét 1558 daném, rozepsaných jemu panu Adamovi z Yald-

šteina, posléz nejvyššímu purkrabí v království eském, a jeho
budoucím ješt jeden život a k tomu dva tisíce kop
míšeských pidati a pipsati ráil, tak že té summy
11051 kop 20 grošv uinilo, jakž týž majestát, jehož jest

datum na hrad pražském ve tvrtek po nedli postní Oculi

léta 1603, to sebou pináší.
Podle ehož jest tak nkdy dobré pamti pan Adam

z Yaldšteina, posléz nejvyšší purkrabí pražský, též po nm
pozstalý pan syn, pan Jan Yiktorin hrabe z Yaldšteina i jeho

nadjmenovaní synové téhož msteka Mnichovic a nkterých
vesnic, též dvorv v držení a užívání zstával a zstávaK;

po smrti pak asto jmenovaného pana Jana Yiktorina hrabte
z Yaldšteina jest se z poátku jmenovaný pan opat kláštera
sv. Prokopa ádu sv. Benedikta o ty zápisné msteko a ves-

nice, též dvory, podací, ponvadž již všechny životy
prošly a minuly, pi nich panuAdamoviMaximiliánovi a panu
Janovi Karlovi, bratích, hrabatech z Yaldšteina již léta svá

právní majících i na míst bratra jich let nemajícího, že ta-

kové zápisné msteko, vesnice a dvory vyplatiti atusummu
11051 kop 20 grošv míšeských v roce poád zbhlém složiti

chce, prohlásil a rok naped vdti dal, a tak ty zástavní

grunty k výplat vypovdl, anebo aby páni hrabata nkteré
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své vlastni ddiné a zpupné, k panství Hrádku Komornímu
nad Sázavou náležející vesnice, které k témuž klášteru sv. Pro-

kopa mnohem píležitjší nežli ty zápisné jsou, jemu panu

opatu k ruce celého konventu smnou a porovnáním ddin
postoupili a místo výplatné summy 11051 kop 20 grošv sob

ty nkteré zápisné msteko a vesnice, též dvory, ddin za-

nechali, tak aby se jedné ani druhé stran žádná kivda ne-

stala. A ponvadž pak pipomenutý neb. pan Yiktorin hrab
z Yaldšteina ml sob ty všechny zápisné vesnice, které pan

opat kláštera sv. Prokopa za výplatné býti praví, cedulemi

dílími valdšteinskými na pozstalost nkdy pana Adama
z Yaldšteina, nejvyššího purkrabí pražského, na tyi díly

uinnými za ddictví zpupné, k dílu prvnímu panství Hrádku
Komorního nad Sázavou pipojené a v taxe položené s evikcí

a zprávou, kdyby se na kterémkoli díle jaké závady vynachá-

zely, že všichni tyi ddicové valdšteinští a jejich budoucí

jsou a budou povinni pro rata portionis takové závady za-

stávati, jakž táž cedule dílí dílu prvního panství Hrádku Ko-

morního nad Sázavou ve dskách zemských v kvaternu památném
novém Mdném léta ItíáO dne 14. msíce Juli pod lit. E. 29.

to v sob ší obsahuje a zavírá: proež nepominuli jsou pan
Adam Maximilián a pan Jan Karel i na míst Ferdinanda let

nemajícího, bratra jich, hrabata z Yaldšteina, synové a ddi-

cové asto jmenovaného neb. pana Jana Yiktorina hrabte
z Yaldšteina, to všechno JJ. MM. pá,nm strýcm svým, sv.

ímské íše hrabatm z Yaldšteina, spoluddicm nkdy p. Adama
z Yaldšteina, nejvyššího purkrabí pražského, jakožto správcm
svým v známost skrze psaní uvésti a jich se dotázati, chteli-li

by proti panu opatu kláštera sv. Prokopa a celému konventuádu
sv. Benedikta o takové zápisné msteko, vesnice a dvory se

právn na odpor stavti anebo dle jeho pednesení do pátelského

porovnání vpustiti. Proti emuž JJ. MM. páni hrabata a strýcové
z Yaldšteina se prohlásili, že s tím dobe spokojeni jsou, aby se

páni ddicové pana Jana Yiktorina hrabte z Yaldšteina o ta-

kové msteko, vesnice a dvory zápisné s panem opatem kláštera

sv. Prokopa a celým konventem porovnali; oni že do dílv svých
dle evikcí jim satisfakci vynahraditi- nepominou.

Yedle ehož asto jmenovaní páni hrabata a ddicové
neb. pana Jana Yiktorina hrabte z Yaldšteina (nespouštjíc se

však své evikcí pro rata portionis na statcích pánv strýcv
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svýcli, totiž po vysoce urozenýcli pánech Rudolfovi Maximi-

liánovi a Karlovi Ferdinandovi hrabatech z Yaldšteina, na

díly jich jim pišlých,) jsou dotenému panu opatu kláštera

sv. Prokopa to zase za odpov v známost uvedli, že se s nimi

pátelsky beze všech soudních zaneprázdnni, pokudž by se to

slušn státi mohlo, bez pohoršení svého práva, však s kon-

sensem J. M. C, J. Kn. Eminencí pana kardinála arcibiskupa

pražského a téhož pana visitátora ádu sv. Benedikta na další

ratifikaci J. M. C. (dle zízení zemského A. 25, 26) porovnati,

smnu a defalkaci uiniti chtjí, prohlásili, a tak tím zpsobem
ob strany k pátelskému porovnání pistoupily, a tak od J.

M. C. a Kr. tak i od JJ. Excell. a MM. královských pánv
místodržicích nás za kommissae k porovnáni jich žádali.

A jsouce my výš jmenovaní smluví spolu s urozeným a sta-

teným rytíem panem Litmírem Yidunou Obyteckým z Obytec,
J. M. C. radou a soudcem zemským v království eském, za

kommissae naízeni, kterýžto pan Obytecký majíce sobe to

v známost uvedeno, jak se skrze psaní omluvná uinil, že pro
nedostatek zdraví svého k té kommissi najíti se dáti, a pan
opat také jsouce na kommissi revisitationis citovaný, dáleji

ekati nemohli, a tak nepomenuli jsme se tak poslušn a ho-

tov zachovati, spolen se jistý den shledati, ob strany, jak
duchovní tak pány hrabata z Valdšteina, ped sebe citirovati,

že neopomenou, aby dle J. M. C. nejmilostivjšího poruení
a JJ. Excell. královských pánv místodržicích naízení jistý
den sob obrati, nám ty všechny msteko, vesnice a dvory
zápisné a duchovní s jich píslušenstvím, kterých až dosavad
v possessu páni hrabata z Valdšteina na Hrádku nad Sázavou
v držení a užívání v té summ 11051 kop 20 grošv zstá-

vají, ano i to, co by doteni páni ddicové hrabata z Yald-

šteina, za to smnou proti defalkaci té summy 11051 kop 20

grošv míšeských dáti chtli, k oitému spatení vykázali,
tak abychom to spatiti a aequivalens povážiti a slušnost,

jedno proti druhému, uznati mohli; což se také i stalo, že jak

pan opat kláštera sv, Prokopa na míst celého konventu svého
nám ty zápisné vesnice, kterých páni hrabata z Valdšteina až

dosavad bono et iusto titulo podle majestátv JJ. MM. ím-
ských císav a králv eských v držení a užíváni zstávaU,
s jich píslušenstvím k oitému spatení, jakož páni hrabata
bratí z Yaldšteinu, co od svého vlastního ddiného statku
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Hrádku nad Sázavou a vesnic po sražení té summy zápisné
11051 kop 20 grošv mís. klášteru sv. Prokopa ddin ode-

vzdati a pivlastniti cMjí, vykázali; což jest pan opat klá-

štera sv. Prokopa celému konventu svému pednesl a v zná-

most uvedl, a poznávajíce oni, že se tu klášteru sv. Prokopa
žádná kivda nestala, jsou k té smn a smlouv, též defal-

kaci povolili a pistoupili. A majíce my to všechno, co jsme
tak oit jak na spiseck a dokumentech vynašli, též na grun-
tech a vesnicích shlédli a spatili, a co se od obou stran pro
et contra pednášelo, pohledávalo, praetendirovalo, a proti tomu
k smn podávalo, v svém bedlivém povážení, takto jsme

strany s jich dobrovolným svolením a oblíbením, však, jakž
asto doteno, na další nejmilostivjší J. M. G, jakožto kralu-

jícího krále eského, pána nás všech nejmilostivjšího, ratifi-

kaci smluvili a porovnali, jakž následuje:
Pedn vynašlo se, že asto jmenovaní páni hrabata a

ddicovénkdy pana Jana Viktorina hrabte z Yaldšteina dosavad

v držení a užívání zápisných duchovních msteka, vesnic

a dvorv kraetcích neb podacích selských dle pipomenutých
majestátv JJ. MM. ímských císav a králv eských v summ
zástavní 11051 kop 20 gr., což na zlaté iní 12893 zl. 13 kr.

2 denáry, zstávali, totiž msteka Mnichovic, vsi Choratic,

Samechova, Blokozl, Samopší, Mrchojed, Pibi-
s lavic, vesnic celých, též vesnic Dojetic, Rovné, Ki vo-
laj, dvoru kmetcího Drletína, což tu jest a k duchovenství

náleželo, a více již žádných vesnic a dvorv zápisných tíž

hrabata z Valdšteina na ten as v držení a užívání nezstávali.

Kteréžto msteko Muichovice, ves Choratice, ves Samechov,
ves Pibislavice, vesnice celé,, ve vsi E-ovné, ve vsi Kivolajich,
dvoru kmetcího Drletína, což tu jest, se vším píslušenstvím

(neb též msteko Mnichovice od kláštera na dv míle a n-
které vesnice podáleí a píležité nejsou) pan opat i celý kon-

vent kláštera sv. Prokopa v té sum výplatní 11051 kop 20 gr.

míš. a proti níže doložené smn, vesnicím a gruntm vlastním

pánv hrabat z Yaldšteina, jakož i defalkaci summy trhové,

za statek Sázavu od pana opata pánm hrabatm povinné,
1635 zl. a též sob nkterých týchž zápisných vesnic vymí-

nných a klášteru zanechaných od níže doložených pán d-
dicv nkdy pana Jana Viktorina hrabte z Yaldšteina, za

ddictví zpupné, žádnému v niemž nezávadné touto smlouvou
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ddin postupuji a odevzdávaji, a to k jmni, držení, dáni,

prodáni aneb jinému téhož ddictvi, msteka a vesnic, postou-

peni a s tim se všim, co a kdy se jim, pániim ddicm nkdy
pana Jana Viktorina hrabte zValdšteina, libitibude, uinni,
žádného práva ani jaké zvláštnosti sob vice a dále pan opat,

nynjši i budouci, a celý konvent téhož kláštera sv. Prokopa
nad Sázavou nepozstavujice, nýbrž též msteko a vesnice na

n, pana Adama Maximiliána a pana Jana Karla a bratra jich

JFerdinanda z Valdšteina, pevozuji plným právem.
Za druhé: Naproti tomu páni hrabata z Yaldšteina

z tch zápisných vesnic duchovních odstupuji a odevzdávají

panu opatu a celému konventu téhož kláštera tyto : B 1 o -

kozly, Samopše s mlýnem pod Samopšemi eeným Bárto-

vým s ekou, Mrcho jedy a Dojetice se všemi okolními

lesy pislušejícimi a náležejícími, zejména tmito : pipadnosti
ke vsi Benátkám, zanouce v kout proti louce Doubav e-

ené, u jedné malé boroviky kámen hraniný vsazený, od téhož

dále nahoru k borovému znamení stojatému, a tak dále do pl
palouku, zase vsazen mezník kamenný, odtud upimo, na
žádnou stranu se neohlédajic, nýbrž po lizech a znameních až

k ddinám ode vsi Mlníka vykazuje. Item zase na druhou hoejši
stranu jdouce z téhož kouta na hoe opáeného, dále na velký

dub, odtud k jívovému ki, kdež jest zase kámen mezni vsa-

zený, od téhož kamene upimo po mezi poli zarostlých od Be-

nátek, dokud louka Doubava leži, tujest vsazen meznik kámen,
z téhož pichází strouhou na druhou stranu potoka, na jednu

borovici, i také zase kámen mezni vsazený, od téhož cestou

vozovou až k mezníku vsazenému, kde se scházejí grunty ko-

stelecké, svatoprokopské a hrádecké, potom dále vedle gruntv
kosteleckých ke vsi Újezdci patících, nahoru k Radvanicm
do lesa, slov Nesvojný, díl takového náleží k Radvanicm a

díl k Cekánovu, po hraninícich až do louek, u jedné plán
jabloové mezník vsazený kamenný, odtud po palouce dol

po role a porostliny Cekanovských, suchým dílem potek,
kterýž asem pesychává, ale rokle velká dlí, až do potoka od

Talmberka tekoucího, odtud dol po hraninícich lizovaných,
vedle lesa, na pravé stran Bhavky; zase odtud nahoru do

velkého Krlišt až pes strouhu, slov k malému Krlišti, všechno

po stromech laffováno až na mrchojedské pole.

Item zase na druhé stran k Pívlakm nad ekou, u Po-
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tukova mýta slov, odtud dol po meznícicli až do eky pod

ostrovem, kdež se také eka dli, hoejší od gruntv ratajských

a dolejší až pod mlýn Kakov svatoprokopskýcli. Item zase

pod vranickou. skalou padá potek do eky, který tee od pa-

louku vranickélio, ten hory ratajské se svatoprokopskými dlí,

slov Žiina. Item pod polmi blokozelskými, jdouce po potoce

dol až pod Drahovice, slov les Radlice. Zase od téhož po-

toka dlí druhý potek malý, vedle dlouhé lée až po jámu

vlí, jdouce od Choratic k Blokozlm, Eadlici, k sv. Prokopu,

a dlouhá lé k Hrádku náleží. Item od té vlí jámy, Yolešek,

Radlouka, nad palouk Zvinv, zase na cestu druhou, jdouce

od Choratic k Blokozlm, odtud vedle koviny, konec pole

Šebestového, potom pod heben v ertových dolech, pes rokle

až nahoru na cestu k vlí jám, pod kamenný vrch tak eený,
vedle moke, cestou jdouce kDojeticm, vše poádn laffováno

až k palouku neb rybníku Machovému, tu všechny mezníky
a grunty mezi horami svatoprokopskými a hrádeckými, které

vrchnosti pináleží, docházejí. Toliko porostliny sousedv do-

jetických tu vedle polí se nacházejí, ostatní hory všecky

k Hrádku jsou a pati. Yíce nachází se v horách hrádeckých

rybník sluje Safrov, pod ním luka sousedv dojetických, a

doleji Jana koláe sázavského pusté dva rybníky již porostlé

dívím
;
toho rybníka Safrova, bez jakého zhajování nasazová-

ním ryb, sousedé svých luk trávami a týž Jan kolá svých

rybníkv dívím užívati mohou, ale jinší zvle všechna vrch-

nosti hrádecké pináleží a žádný ze sousedv jí užívati moci

míti nemže; jakž též mezníky a hraniniky u pítomnosti
našich kommisav a obojí strany, též lidí poddaných jich tu

u velikém potu pítomných vše obmezeno, separirováno a vy-
kázáno jest s jich píslušenstvím a užitky.

Tetí: Nad to výše jmenovaný pan Adam Maximilián

a pan Jan Karel bratí hrabata z Valdšteina i na míst ne-

zletilého bratra jich Ferdinanda pidávají a postupuji témuž

panu opatu i celému konventu kláštera sv. Prokopa smnou
proti témuž msteku Mnichovicm, vsi Choraticm, vsi Sa-

mechovu, vsi Pibislavicm, vesnicím celým, vsi Rovné, vsi

Kivolajím, dvoru kmetcímu Drletínu, což tu duchovního a zá-

pisného jest bylo, se vším píslušenstvím, jakž výš v prvním
artikuli doloženo, klášteru nepíležitému, což pánm hrabatm
z Valdšteina zstává, své ddiné vesnice: í^advanice s pu-
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stinou benátskou se všemi k tomu pináležejícími roklemi,

porostlinami, pustinami, a co od starodávna k ní náleží, ne-

pojímajíc však do toho žádných luk mostickýcli, kterýchkoli
vrchnost panství Hrádku Komorního až dosavad v držení a

užívání byla, neb ty páni hrabata z Yaldšteina sob všechny

per expressm ddin vymiují a zanechávají, jakž vysazené

mezníky to všechno rozdlují, jako i s mlýnem Budínem a

vsí Pívlaky eenou s ekou a lesy okolními, což gruntm
a vesnicím klášterským hrub píležité jest ; jakožto nápodobn
u pítomnosti našich kommissav, stran a lidí jejich vše mez-

níky obmezeno, separirováno, oit spateno a vykázáno bylo,

a to vše ku pravému právu ddickému téhož kláštera sv. Pro-

kopa beze všech a všelijakých závad. A pi tom také páni
hrabata z Valdšteina od té výplaty summy 12893 zl. 13 kr.

2 den., nemén což týž pan opat a celý konvent kláštera sv.

Prokopa pánm ddicm nkdy pana Jana Viktorina z Yald-

šteina za prodané vesnice v lét 1663 s jich píslušenstvím

kapitálu 1500 zl. i s úrokem za pldruhého léta vzešlým, ehož
obého 1635 zl. vynáší, dobrovoln upouští a tch dvou prae-

tensi, jak výplatní tak i dlužní, od kláštera sv. Prokopa nikdy
více užíti nežádají, nýbrž týž klášter z tch obou post úpln
a docela kvitují nyní i na asy budoucí a vné.

tvrté: A jakož již v této smlouv doloženo, že z tch
zástavních gruntv pánm hrabatm z Yaldšteina pan opat
a celý konvent kláštera sv. Prokopa postupuje a ddin za-

nechává msteko Mnichovice, vsi Choratice, Samechov, Pibi-

slavice, Rovnou, Kivolaje a dvr kmetcí Drletín, a to za

ddictví zpupné a žádnému v niemž nezávadné : naproti tomu

páni hrabata odstoupili panu opatu a celému konventu vesnic

zápisných a duchovních beze vší výplaty: Blokozly, Samopše
s mlýnem pod Samopšemi Bártovým eeným s ekou, ves

Mrchojedy a Dojetice se všemi okolními lesy blíže kláštera

ležícími, zejména jmenované, a k tomu upustili od summy vý-
platní 12893 zl. 13 kr. 2 den. a summy trhové 1635 zL, co za

vesnice ddicm valdšteinským doplatiti mli, a nad to výše
summou pidali své vlasní a ddiné vesnice klášteru sv. Pro-

kopa velmi píležité : Radvanice s pustinou benátskou a s mlýnem
budínským a vsi Pívlaky eenou i s jich všelijakým píslu-
šenstvím. Proež pováživše jedno proti druhému, uznaH jsme,
že se tu témuž klášteru sv. Prokopa žádná kivda a ublížení
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nestalo, nýbrž ješt klášterská satisfakcí proti tm mstekm
a vesnicím zápisným pánm krabatm ddin zanechaným
quantum vtší pevyšuje, tak že klášter na tom dobe a zvlášt

pro svou píležitost obvyknouti a pestati mže, jakož pak

týž pan opat a celý konvent téhož kláštera sv. Prokopa nad
Sázavou na tom pestali a pestávají, to dobrovoln ujímají
a s tou smnou dobe spokojeni jsou a býti mohou, a že se

nikdy více a pro nic jiného, co by se tch msteka, vesnic

a gruntv zápisných duchovních, v tch pipomenutých maje-
státech obsažených, dotýkati chtlo, na n pány ddice neb.

pana Jana Yiktorina hrabte z Yaldšteina, ddice a budoucí

jich a držitele statku Hrádku Komorního nad Sázavou pod
nižádným vymyšlevým praetentem, buto domnlé laesí nebo

jakýmkoli titulem by vymyšleno býti mohlo
, potahovati,

navracovati nemají a moci míti nebudou, za sebe i budoucí

pány opaty a celý konvent nynjší i budoucí slibují a pipo-

vídají; kdyby i co toho kdo uiniti chtl, tehdy to žádného

místa a prchodu proti této smlouv a dokonalému porovnání
míti a pi žádném práv, jak duchovním tak svtském, atten-

dirováno býti nemá nyní i na budoucí asy a vn.
Páté: Co se pak v témž majestátu J. M. C. Ferdinanda

prvního mezi jinými vesnicemi Skvrnjova eené, dvoru

kmetcího Chlumu, dvoru Kozl a mlýna Kakova, též v maje-
státu J. M. C. Rudolfa druhého dvoru a vsi Teboratic a pi
tom tvrze pusté Tryskovic s jich píslušenstvím dotýe, i pon-
vadž týž mlýn Kakov již pedešle témuž klášteru sv. Prokopa
od neb. pana Jana Viktorina hrabte z Valdšteina vedle pro-
daného msteka Sázavy a jiných vesnic také postoupen jest,

toho se pi tom beze vší další jaké náhrady pozstavuje. Té

pak tvrze pusté Tryskovic, dvoru a vsi Teboratic, vsi Skvrn-

jova, dvoru Chlumu a dvoru Kozl dotený pan Jan Yiktorin

hrab z Valdšteina, mnohem mén páni ddicové jeho nikdy
v držení a užívání nebyli, ani také kterak a jakým zpsobem
a komu od pedešlých držitel odcizeny jsou, vdti se nemže

;

proež pi tom odcizení se toho zcela a zúplna zstavuje a tímto

kontraktem smuje a defalciruje, tak že na budoucí i vné
asy pan opat a konvent kláštera sv. Prokopa na to se nikdy
více navracovati nemají a moci míti nebudou.

Za šesté: A jak podle této smlouvy, smny, porovnání
a defalkace, jakž asto a kolikráte opáeno, panm hrabatm
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z Yaldšteina na Komorním Hrádku ddin se pivlastnjí a

zstavují: msteko Mnichovice, ves Choratice, ves Samechov,
ves Pibislavice, ves Rovná, ves Kivolaje a dvr kmetci

Drletín, a proti tomu panu opatu a celému konventu kláštera

sv. Prokopa zstávají vesnice zápisné s jich píslušenstvím:
ves Blokozly, ves Samopše s mlýnem pod Samopšemi Bártovým,
ves Mrchojedy, ves Dojetice, od starodávna duchovní, k tomu
ddiné vesnice od panství Hrádku Komorního nad Sázavou :

Radvanice s pustinou benátskou, s mlýnem budínským a vsí

Pívlaky eenou se vším výš doloženým píslušenstvím (krom
luk mostických, Doubav, luk celých po té stran kMosticím,
tak jakž mezníky vysazeny a naped jmenovány jsou, které

vrchnosti Komorního Hrádku od starodávna užívaly a užívají),

též také ty summy zástavné 12893 zl. 13 kr. 2 d. a druhá

trhová 1635 zL, to vše klášteru ddin se pozstavuje a plným
právem zanechává nyní i na asy budoucí a vné.

Proež ob dv strany, jak páni hrabata z Yaldšteina

panu opatu a klášteru sv. Prokopa na ty od nich ddiné
vesnice postoupené, tak zase pan opat a celý konvent pánm
hrabatm na ty zástavné a již nyní za ddiné touto smlouvou

zanechané a k statku Hrádku pipojené msteko a vsi podle

proporcí ped závadami jedni druhým evikci a správu iní
a zapisují, jak zem za právo má, pi emž také páni hrabata

jeho pana opata a celý konvent z tch 12893 zl. 13 kr. 2 d.

jako i z tch 1635 zl. kvitují a propouští.
Za sedmé: Že pak ty nkteré vsi, které páni hrabata

klášteru postupují, jsou skrze ta neúrodná a strašná, vojenská
léta schuzeny, proež bude moci pan opat a celý konvent

reparaci pi královské berní zemské dle kommissi visitationis

pohledávati, a jestliže by páni hrabata z Yaldšteina jakou
defalkaci od J. M. C. na ty staré, zadrželé kontribucí slevunku

na svou praetensi za komorou mající co obdrželi, že v to též

i ty vesnice touto smlouvou klášteru odstoupené, odevzdané

pojaty a toho pro rata portione úastný býti mají. PaMiby J.

M. O. na praetensi pánv hrabat z Yaldšteina za komorou

mající té defalkace kontribucí uiniti chtíti neráila, tehdy

páni hrabata z Yaldšteina tch kontribucí zadrželých na

tch vesnicích klášteru od nich postoupených platiti povinni
nebudou.

Za osmé: Kteí poddaní z jedné i druhé strany v pod-
Dr. Krásí: Sv. Prokop. 37
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danosti se zanechávají neb Yymiují, ti na obzvláštní speci-

fikaci položeni, od pana opata kláštera sv. Prokopa i pana
Adama Maximiliána hrabte z Yaldšteina rukama vlastníma

podepsáni jsou, a to tak svou podstatu míti má, jako by to

v této smlouv zejména vypsáno bylo.

Deváté: Kontribucí vojenské v nov v tomto roce 1667

zašlé a zadrželé poddaní již ke klášteru odstoupení, co na n
pichází, bez odkladu zaplatiti mají. Naproti tomu úroky pen-
žité i obilné, dluhy, což jim vrchnost pro spomožení jich

v hotovosti zakládala, též také dluhy za piva do hospod vy-
stavená pro snazší jich tch kontribucí zapravení páni hrabata

jim všechno pasirují a odpouštjí.
Desáté : A což tu tak touto smlouvou a porovnáním skrze

naše naízené komisae a smluví mezi panem opatem a celým
konventem kláštera sv. Prokopa i na míst budoucích a pány

hrabaty zValdšteina, též ddicv a potomních držitelv statku

HrádkuKomorního smluveno, narovnáno, smnno, deíalcirováno,

dobrovoln ujato a oblíbeno jest, to jsou sob ob strany, jak
na vzácné duchovní osoby a hrabata písluší, pevn beze všeho

protržení s ddici a budoucími svými zdržeti a tomu všemu
zadosti uiniti pipovdli na asy budoucí a vné.

Na potvrzení toho jest tato smlouva ve ti exempláe
pepsána, peetmi našich komisav a smluvích, též i od stran

upeetna a podepsána. A ponvadž se tuto smny duchovních

gruntv dotýe, proež pro všelijakou bezpenost a neprom-
nitelnou stálost pan opat od své strany toho pi J. vysoce
osvícené knížecí Eminenci pánu p. kardinálu z Harrachu, arci-

biskupu pražském, jakožto nad statky duchovními v Cechách

po J. M. O. a Kr. nejpednjším inspektoru (t. p.), jakž naped
doloženo, pohledával, že jest v tom svou vli a consens sub

dato na velebné konsistoi pražské 22. Aprilis léta 1667 na

papíe postaveno, kteréž se in originaK pi této smlouv skládá,

dáti ráil. Nemén dotýkajíc se tuto i statku Ferdinanda let

nemajícího, proež pro lepší stálost a obojí strany bezpenost
má tato smlouva a porovnání dle zízení zemského obnoveného

A. 25. 26. J. M. C. a Kr. k nejmilostivjší ratifikaci a konfir-

maci pednesena, podána a za to, aby po též ratifikaci na relaci

J. M. C. do desk zemských na spolený náklad rovným dílem

vložena a vepsána byla, žádáno býti. A tak my výš jmenovaní
komisai nadjmenované strany na ten zpsob s jich dobrovolným
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oblíbením, k emuž se ped námi jednomysln piznali, jsme
smluvili a na další nejmilostivjší ratifikaci J. M. O. tuto

smlouvu zaveli. Stalo se léta a dne svrcliu psaného.

(L. S.) (L. S.)

Václav Jii František Maximilián Leopold
brab ze Šternberka. z Talmberka.

(L. S.)

Daniel Ildefons,

opat kláštera sv. Prokopa.

(L. S.) (L. S.)

Adam Maximilián Jan Karel

brabé z Valdšteina. hrab z Yaldšteina.

€0. SvdectTÍ o zázraném obraze st. Prokopa na Sázav,
ze dne 5. bezna r. 1668. i)

(Výpovdi oitých svdkv o zmnách, jež znamenali na obraze

sv. Prokopa.)

Léta Pán 1668 5, dne msíce bezna na snažnou vysoce

dstojného pána p. Daniele Ildefonsa, opata kláštera sv. Prokopa
nad Sázavou, skrze P. Sudislava, superiora a kazatele kolín-

ského, kapucína, pednesenou žádost u pítomnosti toho patera

superiora, též pana Michala Jiího Elberta, tehdáž purkmistra,
Jiího Františka Formandla, primátora, Lukáše Cikána a Jiího
Aloisia Ycourka, spoluradních, zprávu dávaly níže psané osoby,

jakž následuje. Pedevším bedlivé napomenutí každé též osob

uinno, jakož také i každá zvláš o tom slyšána byla.

Paní Anna Marie, pana Michala Sálaje, J. M. C. rych-

táe, manželka okolo 20 let vku svého majíc, oznámila : „Lo-
ského roku tu nedli po sv. Prokopu, když jsem byla na pouti
v klášteíe u sv. Prokopa, vidla jsem na nešpoe i po nešpo-

rách, když bylo Magnificat, že obraz sv. Prokopa na oltái

^) Fabricius: Požehnaná památka; str. 320 nn«
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oi pozdvilioval pes desetkráte." To pijímá k dobrému
svdomí a na to praví, že již prve velebnou svátost pijímala^

Jan Yimberský, písa tóbož pana Micbala Sálaje, veku

svébo 37 let maje, seznání uinil: „ÍTa pouti u sv. Prokopa,
v roce pominulém, na nešporácb, byl jsem mezi muzikanty, a-

ženy tam sobe ten obraz sv. Prokopa na oltái ukazovaly. Sel

jsem tam také po nešpoe, a když jsme již s paní odcházeli

paní se obrátila a pravila: Hle, Johanes, ten obraz zase otvírá

oil Já se ohlédl a vidl jsem, že otevel ten obraz šest-

krát neb sedmkrát oi; i zstalo také pravé oko otevené,,
co jsem asi ti kroeje uinil, potom zase bylo zavené." To-

pijímá k svému dobrému svdomí.

Paní Alžbta Silhánková, mštnínka msta Nového Ko-
lína nad Labem, veku svého 37 let majíc, vyznala: „Pi ne-

špoe u sv. Prokopa tento minulý rok kleela jsem u stolica

proti oltái. Pi skonání nešporv kleící za mnou Olivová,

pravila: Ach. ten sv. obraz má oi otevené! Já jsem pohlédla,
a vidla jsem, že týž obraz sv. Prokopa ml oi vzhru
obrácené chvíli hrubou; hledla jsem na to, až mne slzypo*

lily ; potom jsem zase prohlédla, a ml ten obraz zase oi sklo-

pené, tak jak jest malován." To pijímá k dobrému svdomí a.

s písahou tlesnou toho ztvrditi hotova jest.

Mái Magdaléna, pana Pavla Olivy, souseda v pedmstí
zálabském, manželka, majíc vku svého 49 let, zprávu dalar

„To pravda jest a to jsem netoliko já, ale z nás více lidí vi-

dlo, když jsme byli na pouti v lét pominulém u sv. Prokopa.
v kláštee nad Sázavou, že obraz sv. Prokopa malovaný na.

oltái tyikráte oi otevel a k nebi pozdvihl a zase sklopil

dol jako živý lovk. To sestálo, když jsme byli na nešpoe."
To pijímá k svému dobrému svdomí, víe a duši, a kdyby
toho poteba ukazovala, i s písahou toho potvrditi hotova jest.

Máí Magdaléna Jakuba Ertle, mštnínka kolínská, okola

30 let vku svého majíc, zprávu dala: „Jest tomu tak, již te
budou dv léta v tom roce, okolo sv. Prokopa, když pan opat.

mši svatou etl po kázání, kteréž jistý pater kapucín tehdáž.

inil, vidla jsem, že obraz ten, který jest malovaný na oltái,

kde pan opat mši svatou etl, oi zdvihl nahoru a zase-

spustil dol, a to když ml pozdvihovati boží drahé Tlo;:
kleela jsem blízko oltáe." Pijímá to k dobrému svdomí a-

mže to s písahou ztvrditi.
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Kteréžto zprávy že ty dotené osoby ze svých, úst tak

v tch. slovech, dávaly, byvše jim to každé zvlášt zase peteno,
k tomu se znova zase piznaly, pro lepší toho, kdež náleží,

dvrnost pee menší mstská s jistým J. M. C. magistrátu

vdomím tuto na žádost z poátku psaného p. p. opata jest

pitisknuta.
— Actum v témž mst Novém Kolín nad Labem

léta a dne, jak nahoe.

Jií František Ebert,
(L. S.) ten as úad J. M. C. purkmistr

administrující.

Mag. G-eorgius Aloisius Ycourek,
synd. Neo-Kolin.

61. TysYdení notáe Michala Norberta Bietricha o podini
hodném iizdi*ayení dcery jeho Barbory r, 1679. i)

Léta 1679. Já Michal Norbert Dietrich. z Hettenfeldu,

oaesarea ac imperiali authoritate notarius publicus, J. M. C.

nápojní výbrí pi král. krajském mst Kouimi a mštnín
Starého msta pražského, známo iním vbec tímto mým ve-

ejným instrumentem, kdekoli zapotebí bude : Uiníce já sob

pro mou budoucí živnost zakoupení již v pominulém lét 1678

pi král. mst Kouimi a pesthujíce se následovn do téhož

jmenovaného místa v lét 1679, pihodilo se nepochybn z tvrdé,

vápeníte vody kouimské, že mé dcerušce Barboe nenadále

njaký silný fluss do levého oka jest pišel; tak jsouce to oko

nemálo nakažené a tém v nebezpeenství budoucí sle-

poty, na všelijaký zpsob rozliná medicamenta aneb lékaství

k témuž neduhu jsme užívali, však nic dokonce k platnosti

býti nemohlo. Naposledy pak berouce my rodiové naše po-
božné útoišt k sv. milému Prokopu, patronu eskému, na den
téhož sv. opata do kláštera sázavského s tou naší dotknutou

dceruškou jsme putovali, za pedešlé 'zdraví pokorn a pobožn
prosili, ji Pánu Bobu a sv. Prokopu tam obtovali, jistý malo-

vaný obraz „ex voto" jsme tam zavsili au studánky sv.

ij Fabricius: Požehnaná památka; 291 nn.
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Prokopa za mstekem Sázavou léící vodou umývali,
jakož i flaši té vody ssebou dom vzali, dáleji k vymývání
téhož nezdravého oka potebovali. I stalo se (z ehožbu Bohu
vná chvála a sláva neskonalá), že té naší dcerušce Barboe
v krátkém ase skrze pímluvu a orodování sv. Prokopa pe-
dešlé zdraví na tom skoro již zkaženém levém oku jest

bylo zase navráceno. Že tomu všemu, jak se nadpisuje^
tak a nejina jest, beru já na mé dobré svdomí, a pro vtší

est a slávu téhož milého sv. Prokopa ex officio notariatus tuto

attestaci pod mým signetem a obyejnou peetí potvrzuji.
—

Dáno v král. krajském mst Kouimi anno et die, ut supra.

(L. S.) Michael Norhertus Dietrich

idem, qui supra.

63. List rydaiiý z konventu kláštera sázavského dne 8. er-
vence r. 1681.1}

(Mnichové - knží svdí o volb opata P. Benedikta Grasera.)

Anno 1681 die 8. Julii vacante abbatia post mortem
domini abbatis' Coelestini Gindrzich ad s. Procopium prae-
sentibus nobis omnibus infra scriptis coram reverendissimo

ao amplissimo domino d. Thoma, abbate brzevnoviensi et sacri

ordinis visitatore generali perpetuo, a nobis requisito, ad ma-
iorem Dei gloriam, sacrae romanae ecclesiae augmentm et

sacri ordinis incrementum actus solemnis in monasterio s. Pro-

copii cis Sázavám ordinis s. Benedicti de more consuetudinario

dictique sacri ordinis constitutionibus ceiebratus, et observatis

sacrorum canonum sanctionibus per viam postulationis un-

animi consensu a nobis electus ést reverendus ac religiosus

in Christo pater Benedictus Graser, ordinis s. Bene-

dicti monasterii cladrubiensis professus, quam electionem quod
ratam et gratam habeamus, hoc scripto in fidem canonicae

factae huius a nobis postulationis sigillo conventus nostri et

manuum nostrarum propria subscriptione attestamur. — L. S.

P. Placidus Yitecius. P. Aemilianus. P. Procopius. P. Grego-
rius. P. Maurus Moltzer.

^) Opis v arcibiskupském archivu v Praze.
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63. TysTdení Jana Ignatia Hlineckélio, faráe t Plaía-

necli, o podiYii liodiiém jeho iizdrayení na Sázaré, dne

38. íjna r. 1685. i)

Léta 1685 jiue 28. íjna. Já níže podepsaný to, co se mnou
dokázáno jest, nejinae než nevdn tajiti bycL. moU, kterak

totižto když na pout z obzvláštní pobožnosti do Sázavy na den

sv. Prokopa, téhož místa opata, jsem pišel a na témž míst
tžkou zimnici, kterážto již pes plných pt nedl mne velice

sužovala, jsem trpl ; proež z rady J. M. pána téhož sv. místa

opata a praelata království eského z koflíku s v. Prokopa,
který až posavad na tom míst uctiv se zachovává, plnou a

celou k Bohu a k sv. Prokopu dvrností jsem požíval,
hned (z ehož bu Bohu a sv. Prokopu vná chvála) zdraví
radostného jsem dosáhl a zdráv dokonale se dom navrátil,

aniž více jsem takové zimnice na sob cítil. Až zase ve tech

letech, když se o mne pokoušela, jedouce skrze ves, kteráž slov

Ohotou, místo a kapliku, kdežto se sv. Prokop narodil vi-

douce, Pánu Bohu a témuž svatému jsem se odevzdal a jakož
se pamatuji, pislíbil to sv. místo navštíviti, nic více než jeden-
kráte té zimnice navráceni jsem cítil. To že se tak se mnou

stalo, pro slávu boží a est sv. Prokopa upímn a pravdiv
a knžskou vírou potvrzuji.

(L. S.) P. Joannes Ignatius Hlinecký,
fará plaanský.

64. YysYdení kanoTníka Adama Ignatia Mladoty ze Solo-

pisk o podivu hodném jeho uzdravení na Sázav r. 1696.1)

Já Adam Ignatius Mladota ze Solopisk, hlavního král.

kostela hradu pražského sv. Víta, též vyšehradského sv. Petra

a Pavla, též král. kaple kostela koHegiátního u Všech svatých
na témž hrad pražském respective praelat a starší kanovník,
Svatosti papežské a Stolice apoštolské protonotarius, známo
iním všem vbec, obzvlášt tu, kdež náleží, že jsem pomi-

^) Fabricius: Požehnaná památka; str. 281 n.

1) Fabricius: Požehnaná památka; str. 282 nn.
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nulélio léta 1696 velmi tžkým a nebezpeným neduhem v prsou
obtížen byl, kterýžto ím více jsem proti nmu užíval, tím více

se rozmáhal, takže v patrném nebezpeenství života jsem byl.

Pijedouce však 15. dne msíce ervence náhodou k sv. Pro-

kopu nad Sázavou a slyšíce dobré pamti pana praelata místa

téhož, že by tam mnozí píchozí poutníci skrze užívání vína

neb vody z toho koflíku, z kterého nkdy týž sv. Prokop kní-

žeti eskému Oldichovi z lovu se vracejícímu a unavenému
vodu ve víno obrácenou podal, dosáhli, njakou obzvláštní ná-

chylnost k témuž svatému v srdci jsem seznal a hned na veer
s ástkou vína v témž koflíku mn od pana patera

pevora klášterského pinesen o u prsa svá bolavá jsem
obmyl a na odpoinutí se odebral

;
na ráno ale patrn jsem

poznal, že polehení veliké v tch prsou bolavých mám,
a tak na podkování toho dobrodiní pijatého, dokonalého zdraví

dosáhnutí mši svatou u obrazu sv. Prokopa zázraného jsem
etl, po kteréžto vykonané ím dále tím mén tch bolestíjsem
cítil, až i dokonale v krátkých dnech všeho toho ne-

duhu, který žádným lékastvím nerci-li vyveden, ale ani

zmenšen býti nechtl, osvobozen jsem byl. A proto na"

znamení vdnosti a podkováni sv. Prokopu, všem poutníkm
k potšeni a jich k horlivému téhož svatého uctní vzbuzení od

sebe toto vysvdení pod vírou knžskou vlastní rukou mou

podpisem a sekrytem, jehož podle rodu mého užívám, ztvrzené

na to místo, na kterémžto jsem dobrodiní pijal, dávám. Z Prahy
léta 1697.

(L. S.) Adam Ignatius Mladota ze Solopisk,

ut supra.
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65. List opata Yáclara Košína a konrentu kláštera sázar-

ského ze dne 16. krtna r. 1708. i)

(Knží kláštera sv. Prokopa zavazují se obtovati mše svaté

za dobrodince kláštera pana Jana Františka z Talmberka).

My opat a spolu konvent kláštera sv. Prokopa nad ekou
Sázavou známo iníme tímto naším dobrovolným písemným
piznáním, že z obledu nám milostiv uinné cessí jednoho

kusulouky k mlýnu Veverko vskému jakožto k gruntu
církvickému od J. M. pana p. Jana Františka (t. p.) g Talm-

berku „titulo gratitudinis" se zavazujeme a podvolujeme jemu
mimo jinýcli mší svatýck, ihned po smrti obtovaných a

v písemné cessí již obsažených, totiž od jednoho každého pí-
tomného knze po desíti, nad to výš ješt ke cti a sláv sv.

Prokopa do plného živobytí každoron jednu mši svatou
sloužiti a skuten vykonati. Pro ehož vtší jistotu toto

naše podvolení jsme podepsali a obyejnými sekryty potvrdili,

emuž jest datum „cessionis factae" anno 1708 die 16. Maii. —
Venceslaus abbas. P. Edmund prior. Conventus s. Procopii.

66. List arcib. Jana Josefa hrabte Breunera ke konsistoi

pražské ze dne 34. dubna r. 1709. ^)

(Arcibiskup posílá listiny o potvrzeni a benedikci opata sázav-
' ského P. "Václava Košína z Freudenfeldu).

Admodum reverendi, perillustres ! Posteaquam P. prior

ceterique religiosi omneš de nomine subscripti ordinis s. Bene-

dicti monasterii s. Procopii cis Sázavám pro benedictione suo

abbati P. "Wenceslao Koschin iam ante sexennium attamen

sine praesentia commissariorum nostrorum in talem electo

benign impertienda coramNobis humiliter supplicando (ut lit. A)

institerunt, non solum confirmationem nostram eidem

domino abbati in tenore adiacentis copiae (lit. B) elargiti
sumus, verum etiam reverendissimo ac illustrissimo domino

episcopo Hieropolitano, sufíraganeo nostro, facultatem (ut lit. C)

^) Originál v universitní knihovn pražské.

^) Opis v arcibiskupském archivu pražském.
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tribuinnis eundem benediceiidi> qui etiam praestito praeyio
iuramento non exemptorum abbatum (sub lit. D) qua abbas

mentionati monasterii iuxta relationem mox dicti domini

suffraganei (lit. E) actu benedictus est. Quare baec omnia

(et quidem lit. A, D et E in originali) pro necessaria notitia

et asservatione ad Vos remittentes, una gratiam Nostram Yobis

benign impertimur. Pragae in residentia Nostra arcbiepiscopali

die 24. Aprilis 1709.

67. SydectTÍ Františka Kaky, souseda mstyse Sázayy,
o podÍTii liodnýcli zmeiiácli, jež spatil na obraze sr. Pro-

kopa na sklonku r. 1710 a z poátku r. 1711. i)

Já níže podepsaný vyznání iním ped Bobem a yeškerým
lidem, aneb kde by tobo potebí bylo, kdykoli a kamkoli, tak

jak jest mi Bh tu milost dáti ráil, že jsem v klášterním

chrámu sv. Prokopa svýma híšnýma a nehodnýma oima divné

zázraky vidl, jenž se staly léta Pán 1710. Mé první vidní
stalo se dne 14. prosince. Ten den pišel jsem do kostela sv.

Prokopa ve dv hodiny z poledne. Klekl jsem ped obraz zá-

zraný vedle mého strýce Martina Kaky, který mi povídal,
že sv. Prokop prohledá a že všudy po kostele hledí. Na to vezmu
rženec a zanu se modliti. Díve než jsem „Vím v Pána
Boha" vyíkal, hledíc vroucn na svatý obraz a spatuji oi
otevené. Naež hlasit vzkiknu: Bože, budiž milostiv mn,
velikému híšníku! Kterýž ten sv. obraz s otevenýma oima
tak dlouho jest trval, že jsem tikráte „Zdrávas Maria" na r-
ženci vyíkal, a po celém kostele na všechny strany jest hledl,

brzy k velikému oltái, zase k sakristii, zase po oknech, tuna
oltá sv. Benedikta, zase ke dveím kostelním, co se z ambit

jde, tu na kr k varhanm, zase k jinému oltái, zase po lidech

semo tam a naposled ramenoma pohnul a oi k nebi pozdvihl
a na to je zamhouil. A' tak jsem tam byl v tom božím kostele

ti tvrti hodiny, za který as nejmén dvanáctekrát jest pro-
hlédl. To jest první den vidni mého, jmenovit druhou nedli
adventní.

^) Fabricins: Požehnaná památka; str. 334 nn.



Svdectví Frant. Kaky z r. 1710. 587

Dne 15. prosince jdu zase na mši svatou po osmé hodin.

Trefím právej ke mši svaté, pi témž sv. obraze zázraném
sloužené od velebného pána P. Ildefonsa Votavy. Když jest

bylo pozdvihováni velebné svátosti, tak také sv. milý Prokop
oi své jest k nebi obracel, jako i když kalich Pán se po-

zdvihoval, tím zpsobem oi k nebi jest pozdvihoval,

potom jako v nedli všudy po kostele na všechny strany jest

se ohledal; také pi té sv. mši byli mnozí u sv. pijímání, na

které též oi otevel a dol na n hledl.

Dne 17. téhož msíce šel jsem zas do božího kostela po
osmé hodin. Pijdu zas na mši svatou pi témž sv. obraze,

kterou etl velebný pán P. Josef Grlasberger. A tu ješt sv.

milý Prokop nepestal svých sv. oí otvírati, však již ne tak

asto jako ped tím dnem.

Dne 18. téhož šel jsem zase, za mého nebožtíka otce chtíce

slyšeti a obtovati mši svatou, do božího kostela k sv. milému

Prokopu po deváté hodin. Pišel jsem opt na mši svatou,

kterouž pi témž sv. obraze etl J. M. pan pra_elat téhož klá-

štera, a pi velkém oltái byla konventská mše svatá. Pi té

mši svaté jako i po ní nco nad míru ustavin oi svaté otvíraly

jima jako lovk živý mrkal, též po kostele sem tam na všechny

strany hledl, nkdy toliko samým pravým okem, nkdy samým
levým jest hledl, též na ele se skroval, pysky do úst vzta-

hoval, tvánost promoval, kterážto brzy zsinalá, brzy zas

bledá jest byla. To jsem tam byl v témž božím kostele ho-

dinu. ByK tu pobožní poutníci, lidé neznámí, u sv. zpovdi
a u pijímání. Když ml J. M. pan praelat již mši svatou do-

konati, oni vstali se stolic od sv. Prokopa a šli k velikému

oltái, kleknouce u mížek: tu zase sv. milý Prokop prohlédl
a na n jest hledl; z nich obrátil oi ke dveím kostelním.

Po mši svaté a všech službách božích vyšel velebný pán P.

Prokop, toho kláštera eholník a scholarum magister, a s tmi
lidmi, co u sv. pijímáni byli, ped sakristií jest rozprávl. Tu
zase sv. milý Prokop na n patrn hledl a na to jest své

sv. oi zavel. A já jsem šel z božího kostela.

Dne 24. téhož, jenž byl den slavný Narození Syna bo-

žího, tak jsem Šel na nešpor v pl tetí hodiny, když ješt na

nešpor nezvonili. Klekl jsem zas naproti oltái sv. Prokopa;
což svou duší dokazuji, že než na nešpor zvonili, a kteí lidé

do toho božího kostela šli, že jest na každého se podíval, tak
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jak by živý moU býti, kterých osob dobe do dvaceti bylo,
z kterýchžto všecli, jak jsem dobe znamenal, jen na dv oso-

by nepohlédl, které jsem já také neznal.

Dne 26. téhož, jenž byl den sv. Jana Evangelisty, tu již

dojista nevím, kolikráte ten sv. obraz jak po osmé hodin pi
mši svaté malé, tak také okolo jedenácté pi velké oi jest

otvíral a všude jako jindy po kostele jest hledl. Téhož dne

jsem nešpor zmeškal, však ale pece po nešpoe jsem do ko-

stela šel. Tak jsem potkal nkteré poctivé ženy v ambitech

dolejších, mezi kterými byla jest sládkova, manželka Matouše

Svobody, jinak Vzáe, jenž sládkem zde byl, které sob poví-

daly o zázracích sv. Prokopa. Tak s nimi se zastavím, které

mi tu vypravovaly, jak sv. milý Prokop ustavin prohledá;

pi tom že jest tam byl jeden františkán, z Jerusalema pro
almužnu mezi kestany vyslán, který hledíc též na ten svatý
obraz. Však ale téhož sládka žena navedla jest dveku Ka-

teinu, vlastní dceru Václava Ržiky, souseda pi témž klá-

štee, aby se zeptala toho dobrého a pobožného františkána,

zdaliž také ty zázraky tch svatých oí otvírání vidí. Naež
on ji odpovdl, že ovšem vidí, aby se k Pánu Bohu modlili.

Naež také ten horlivý františkán na druhý den kázání v témž

kláštee jest dlal, jenž se stalo na den a památku sv. Mlá-

átek, na kterém kázání jest lid napomínal k pokání a k pil-

nému modlení vzbuzoval; že Bh všemohoucí ráí divné zá-

zraky na sv. Prokopu ukazovati, které že on svýma híšnýma
a nehodnýma oima jest spatil, na témž kázání jest vyznal.

Dne 28. téhož šel jsem zas do božího kostela v pl druhé

hodiny z poledne, kdež jsem jen toliko samotný v tom božím

kostele byl, tak že svého Boha za svdka beru, že po ty vše-

chny asy, co jsem koliv kdy na sv. Prokopu vidl, že nikdy
mn tak hrza z nho nešla, jako tenkráte; neb jsem od spod

nohy až do vrchu hlavy trnul, tak jak bych v nejvtším mra^

veniŠti ležel, tak že jsem srden plakal, hledíc na ten sv.

obraz. Jen jsem oekával, brzo-li ústa svá oteve a mluviti

bude
;
neb jest oi své nad míru vyvaloval a na mne jest vt-

ším dílem hledl.

Dne 31. a posledního téhož msíce i roku jdu zase do

božího kostela. Kleknu k oltái sv. Benedikta naproti oltái

sv. milého Prokopa, kdežto mšé svatá byla. A to sklo, kteréž

bylo práv ped obliejem svatým, bylo vyaté. Tak za mnou
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kleel v stolici toho kláštera mladší kucha jménem Vojtch,
rodi z mstyse Sázavy, syn Jiíka Nejedlého. Ten vyrsta-
nouc z té stolice, klekne ke mn a praví: Strýku, vidl-li

jest, jak sv. Prokop oi otvírá. Naež jemu odpovím : že ovšem

vidím. Tak kleíce vedle sebe až do skonání té mše svaté, oi
otevel. Když ale prohlédl, ptal jsem se, kam hledí? Naež on

mi po každé spravedliv odpovdl, tak jak jsem já sám vidl,
že neomyln vidí. Ku kteréž mši svaté jest pišel pan fará

z Hrazených Rataj, kterémuž kucha hned jest oznamoval, že

sv. Prokop prohledá. Když již po mši svaté jest bylo, jdouce

spolu s kuchaem z božího kostela, postavili jsme se na stupe
mezi kostelními dvemi a oba jsme se obrátili k sv. Prokopu.
Tak jsme patrn vidli oba, že za námi hledí.

Prvního ledna v létu 1711 šel jsem na ranní mši svatou,

která jest byla tena v pl sedmé hodiny pi témž oltái sv.

Prokopa, kdež byly tyry svíce rozsvíceny, tak že jest bylo
náležit Nznamenati svatou tvá. Tu pi té mši svaté, když kdo

do kostela vcházel, na každého jest se podíval, a hned jak po
ambitech šel a picházel k schodm, hned na nj s otevenýma
oima ekal, až do božího kostela jest vešel, tu hned zase své

sv. oi jest zavel. Byt jeden za druhým njaké ti neb tyry
kroky šel, na každého jest se podíval. Také jsem málo do-

mácích vidl, neb tu pespolních a neznámých Hdí moc bylo.

Jdouce z té mše svaté, jak vyjdu ven z kostela, sejdu se s sou-

sedem mým vedlejším, jménem Františkem Kutišem^ emesla
kováského. Ten ke mn promluví: Milý Bože, vždyt jest ten

sv. Prokop na každého se podíval, kdo do kostela vsel, vždyf

jest ani jednoho nepropustil. Na to jemu odpovím: Yidl-li

jste? On zase odpovdl: Ba práv patrn. Naež já zase: I já

jsem to všecko vidl. Jdu zase do kostela po deváté hodin
a vejdu na kr k varhanm a hledím na obraz sv. milého

Prokopa a vidím tvánost pkn ervenou, jak bych na živého

hledl. Na to sejdu do sakristie a stojím u dveí, a vedle mne

konventský služebník tehdejší. Tu zase sv. Prokop své sv. oi

jest otvíral. Tak ukáži témuž konventskému služebníkovi, který

jest též oit vidl a nad tím jest skroušen vzdýchal. Což

ne já jen samotný jsem ty svaté zázraky vidl, ale mnoho

jiných, na sta tu pítomných a to spolu se mnou pozorujících

sv. Prokopa ctitelv, ne bez svaté hrzy spatilo, a tuto je

vysvtluji; proež vím, že sob a své duši neublížím. K tomu
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si za svdka svrciLOvaného Boha beru, že to neiním nkomu
k vK neb k zalíbení anebo k njakému zisku neb k njaké
vtší vážnosti a cbvále témuž sv. místu, než pro samou, pouhou
a spravedlivou pravdu, pro kterou jsem hotov každého okam-
žení jakoukoliv smrt podstoupiti. A že tomu není jina, vlast-

ním jménem se podpisuji.

František Kaka,
soused msteka Sázavy.

68. Árcilbiskiipská konsistoí* t Praze prohlašuje ohraz

sv. Prokopa na Sázav za milostný, dne 37. dubna r. 1711.1)

Ex parte reverendissimi archiepiscopalis consistorii pra-

gensis sede vacante reverendissimo ac amplissimo domino Wen-
ceslao Koschin, s. ordinis benedictinorum monasterii s. Procopii
ad Sázavám abbati, intimatur, qualiter peracta circa assertam

apertionem et demissionem oculorum in imagine s. Procopii in

ecclesia eiusdem monasterii per commissarios ad id deputatos
oculari inspectione et exaota inquisitione nec non adhibita

omni diligentia in examinanda facti veritate ex dictis testium

fide dignorum, iurato auditorm ac deponentium, apparuisse in

hac imagine oculos módo apertos et in coelum elevatos módo
iterum demissos, habita etiam informatione, quod ipsis commis-

sariis deputatis secretario adiuncto et adhibitis in arte pictoriae

peritis, vultum sancti observantibus, non aliter visum fuerit,

ac si oculi aperti emicante albugine interdum coelum aspice-

rent, cum tamen demissi depicti sint: reverendissimum archi-

episcopale consistorium hanc miram apparentiam, cuius

erta causa naturalis ab ipsis arte peritis agnosci non potuit,

tanquam factum hamaná testificatione plene te-

sti ficatum et probatum recognoscat, admittat etad

perpetuam rei memoriam registratum habere velit, ad promo-
vendum autem s. huius regni patroni honorem, specialiorem

praefatae imaginis venerationem etcultum indulgeat, augmen-
tm devotionis erga tantum Dei servum reverendissimi domini

abbatis zelo aliisque fidelibus impense coramendet ac omnimode

^) Opis listu v arcibiskupském archivu v Praze.
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non minus sua interpositione quam authoritate cooperari
intendat, ut imposterum spe cialior pro digio so liuic

regni Boliemiae patrono honor et cultus exhi-

beatur, cnius intercessione patria nostra ab omnibus imminen-
tibus adversis praeservari ac optata prosperitate gaudere sperat.
Non dubitat tamen reverendissimum officium, quin prius reve-

rendissimus dominus abbas specificaturus sit speciales efc extra-

ordinarias devotiones publicas, quas instituere volet, ut pro illis

consensus auttoritate ordinaria praeberi possit.
— Decrefcum

Pragae in curia archiepiscpali die 27. Aprilis a. 1711.

69. ííaízení králorskýcli místodržících t echách ze dne
13. ei-Tiia r. 1711.1)

(Ukládá se krajským hejtmanm, aby všem podízeným úadm
oznámili nov zvelebený svátek sv. Prokopa.)

"Wir verbalten Denenselben nicbt, was gestalten uns das

lóblicbe Dobmkapitel bey s. Yeit ob dem Prager Scbloss zu

vernehmen .gegeben, wie dass von Jahr zu Jabr am Tag des

bl. Prokopi, Abtens und dieses Kónigreicbs Patrons, nicbt nur

verscbiedene Unglcke und hocbstbetrubte Zufálle sicb ereignet,

sondern aucb sowohl im verwichenen als jetzlaufenden Jabre

offcere "Wunderzeicben an einer Bildniss dieses Heiligen in der

Klosterkircben bey S. Prokop an der Sazawa wahrgenommen
worden, welche Eingangs erwáhntes lóbl. Dobmkapitel aucb

in der diessfalls angestellten kanoniscben Inquisizion vermog
bierber abgenommenen eidlicber Zeugenaussage, so viel die

Apparenz der vielfáltigen Yerwend- und Erbóbung der Augen
dieses Bildes gegen den Himmel und deren binwiederum Nie-

derlassen anbetrift, also wabr gefunden, dass obmenzionirtes

Domkapitel zu mebrerer Beforderung dieses Heiligen Ebre einen

speciálem cultum et venerationem erwabnter Bildniss zuge-
standen bat, und nun aus darbey eidlicb bestattigten "Wunder-

zeicben obnscbwer abzunebmen, wie Grott der allmácbtige selbst

diesen Diener und dieses Kónigreicbs Patron in mebrer Yer-

^} Bienenberg: Sazawa oder s. Prokop j
str. 79 nn.
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ehrung, als bis dato gesclielien, gehalten zn werden verlange;

Diesenmacli offeers emanntes Dolimkapitel in consideratione

dessen und damit melir gedachter Heiliger bey der gottlichen
Allmaclit um Abwendung alles Uibels von diesem Konigreich.
desto eifriger vorbitten, mitbiii das selbige seines heiligen Pa-

troni so viel frucbtbarlieher genussen lassen woUe, gesinnt ist

nicbt nur allei durch die ganze Archidiózes bey der uter-

gebenen Geistliehkeit die Yerordnung zu tbun, soudem auch

die beyden Kapitel der nocb erledigten zweyen Bissfcbmer, zu

Leutmeritz und Koniggrátz, freundlicb dabin zu intentioniren,

damit am Tage des beil. Prokop, so den 4ten nach.stknfti-

gen Monatstag July am Samstag einfallen wird, vor jetzt
und knftige Zeiten náhmlicb den Vormittag hin-

durch von aller angebotenenFeyertágen untersagfcen Arbeit
und sogenannten operibus publicis sivé servilibus man sicb

durch, das ganze Land entbalte und solcbergestallt in allen

Kirchen diesen Tag mit desto grosserer Andacbt und Solemni-

tát, als bishero begangen, geehret werden moge. Grleichwie nun
wir diese gute Intenzion zu Vermebrung der Ehre Gottes

und besagten beil. Prokop, Patron dieses Konigreicbs, da-

mit durcb seine Vorbitte dieses Konigreich von allen Uibel

behttet werde, heilsam erachten, also auch im Namen und

anstatt Ihro Majest. der verwittibten romischen Kaiserin,

auch zu Hungarn und Boheim Konigin, Eleonoe Magdalen
Theresie als dermaligen Eegentin wir denen Herren hiemit be-

fehlen, dass dieselbe alsogleich in den Ihnen anvertrauten Krei-

sen alle Obrígkeiten per Patentes respective errinern und de-

nen Landesinwohnern, Magistraten und G-erichten aus obange-

zogenen Ursachen gemessen anordnen, den oberwáhnten Tag
des heil; Prokop, unsers und des Konigreichs Patron, so wird

sein den 4ten jetztkíinftigen Monats July am Samstag, mit

grósserer Andacht ehren, und also auch die Magistraten und

Gerichte mit Mitbrgern, Znffcen und Inwohnern, dass an

diesen Tag dieselbe nehmlich den Yormittag hindurch von aller

angebotener Arbeit und operibus servilibus sich enthalten und
denen angesteUten in dem ganzen Konigreich in denen Kirchen

verordneten Andachten beywohnen, dabey fleissig Gott den

allmachtigen anrufen und beten soUen, mitgeben; die Herren

aber ohne Yerliehrung einiger Zeit diese unsere Yerordnung
zu Jedermanns "Wissenschaft und Observanz in den ihnen an-
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vertrauten Kreisen publiziren zu lassen, den Befolg bericliteii

soUen. — G-eben aiif dem konigl. Prager Scbloss den 12ten

Juny 1711. Franz Leopold Liebmann.

70. Naízení arcibiskupské konsistoe t Praze ze dne 28.

ceryna r. 1711. i)

(Konsisto ukládá vikám, aby v život uvedli po arcidiecési

nov zvelebený svátek sv. Prokopa.)

Yelebný nám milý! Ponvadž až posavad rozliné nešastné

a zlé píhody na svátek sv. Prokopa opata, tohoto slavného

království eského zástupce, každoron se pihodily, a nad to

výš nkteré divné a zázrané vci na obraze téhož svatého

v kostele klášterním ádu sv. Benedikta nad Sázavou jak mi-

nulého tak i bžícího roku znamenány byly, z kterých všech

snadno zavíti se mže, že sama velebnost božská toho svého

služebníka pilnji ovšem a horlivji, nežli až posavad se stalo,

ctíti a jemu vtší poestnost prokazovati jest žádostivá: odtud

z ustanovení vysoce dstojné a vždy vrné metropolitánské

kapitoly u sv. Yíta na hrad pražském i z královského úadu
místodržitelského tohoto nábožného úmyslu vysoce dstojné

kapitoly schválení ustanoveno jest, aby budoucn pro vtší

toho svatého jakožto království eského nejstarožitnjšího zá-

stupce poestnost na výroní jeho slavnost dne 4. er-
vence padající skrze celé království aspo do piil

dne všichni obyvatelé od mohovité a tžké práce se

zdrželi, a ten nadjmenovaný svatý pro uvarování od tohoto

království všelijakých zlých a protivných vcí ve všech ko-

stelích nábožn a vroucn se ctil a velebil. Proež to samé
z toho cíle a konce z vysvtlení pítomného listu Yám se ozna-

muje a spolu naizuje, abyste netoliko v kostele Yámsveném
po uinné díve obyejné k lidu ohlášce takovou pobožnost
na svrchu pravený den ustanovili, anobrž také toto naše po-

ruení, aby to nápodobn i v jiných kostelích se dalo, a lid

jak ke zdržení se od mohovité práce na již eený den tak

1) Fabricius: Poželmaná ijamátka; str. 347 nn.

Dr. Krásí: Sy. Prokop. 38
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k pobožnému a vroucnému uctní sv. Prokopa, eského krá-

lovství zástupce, dtkliv a horKv byl napomenut, skrze okršlek

Vašebo vikáství beze všebo asu zmaeni rozhlásili. My ale

zstáváme obyejnou naší otcovskou pívtivostí Yám náchylní.— Y Praze, na kanceláí arcibiskupské dne 23. Junii léta 1711.

— Sede archíepíscopalí vacante Yícarius in spiritualíbus gene-
ralis capítularis et officialis totumque archíepíscopale pragense
consistorium. Thobias Adalbertus Opítz pro d. vicario generalí
et o£fi.ciali. B. H. v. G-ermetten, cancellarius.

71. List opata Václava Košína k arcibiskupské konsistoi

ze dne 11. ervence r. VHH,^)

(Opat Košín odpovídá k dotazu, jaké úkazy znamenati jest pí
milostném obraze sv. Prokopa na Sázav.)

Informationem, quam a me reverendissímae Domínatio-

nes Yestrae circa apertionem et demissionem oculorum in mi-

raculosa imagine s. Patris nostri Procopií, inclytí regni Boe-

miae patroni, anno praeterito et etiam currenti animadversam

desíderant, utrum et quid prodigiosi in illa imagine ab hoc

tempore ultra contigerit, mox acceptis reverendissimarum

Dominationum literis exequí volens, praesentibus fide mea
testor post peractam canonicam inquisitionem me binis di-

versis vícibus vidisse praefatam miraculosam ima-

ginem s. Procopií oculos aperientem et claudentem;
quod pariter in dies praeter plures fide dignos, quí id testari

volunt, si ita res exigeret, etiam íureiurando, tum religíosos

tum ecclesiastícos sacerdotes, frequenter concurrentes cernunt

turbae, speciaKter autem notatum est in festo s. Marci et

diebus rogationum, specialissime vero 4. Julii in festa die

sanctí eiusdem, et infra hanc octavam, imo dum haec scribo,

actualiter plurimí peregrini id ípsum se animadvertere cum

magna admiratione testantur, ita ut iam a testimoniís accep-
tandis supersedere debeam, voce populí contentatus. Deus ter

optímus nos in hao valle lacrimarum clementíssimís suis oculís

1) Originál v arcibiskupském archivu v Praze.
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xespiciat ! TJnicum, quod nos solatur, est id, quia ut noto, non

a,mplius vultum fiisce obumbrat cum repraesentatione indig-

nantis, sed bilariter et amabiliter intuentis. Quod dum brevis-

aime pro informatione transcribo, me gratiosis affectibus com-

mendans maneo reverendissimarum Dominationum Yestrarum

obstrictissimus servus Wenceslaus abbas. — Datum in mona-

sterio s. Procopii 11. Julii, in octava eiusdemsancti, anno 1711.

73. List Otmara Zinká, yisitátora benediktinského rádn,
ze dne 19. záí r. 1713, kterým opatstTÍ zlbaTige Yáclara

Košína na Sázay.i)

Nos Othmarus, divina bonitate liberi et exempti monaste-

rii brzevnoviensjs abbas, per Bohemiam et Moraviam visitator

generalis etperpetuus, notum praesentibus facimus pateatque
•omnibus et singulis, quorum interest, aut interesse potest, quod

post piae memoriae defunctum Benedictum G-raser, abbatem.

monasterii ad s. Procopium cis Sázavám, et desuper lapsa se-

xennali a caesarea regiaque Maiestate in temporalibus placidata

administratura, tandem reposita aliqualiter in meliorem statum

oeconomia et praevie caesareo regioque a nobis et praefato con-

ventu s. Procopii impetrato clementissimo consensu ad novi

abbatis canonicam electionem praesentibus ad bunc actum de-

putatis regiis ominis commissariis processum est, in qua terno

es defectu canonici numeri votorum vacuo invento scrutinio

ius abbatem creandi ad nos tanquam ad immediatum superio-
rem devolutum est, ex eo iurereligiosum patrem "We ne eslaum
Koscbin, loci professum, in abbatem nominavimus et

postea illum ut taliter nominatum praevie nobis coram regiis

commissariis et omni populo totoque conventu praestandae obe-

dientiae iuramento deposite in spiritualibus qua immediatus

superior et legitimus electionis praeses confirmavimus et

installavimus. Desuper obtenta a sua sacratissima Maiestate

clementissima confirmatione in temporalibus praestitoque ab eo

secundum statuta regni bomagio ex postfacto nostra supra ca-

nonica eiusdem electione in abbatem attestatione comitatus pro

^) Originál v arcibiskupském archivu pražském.
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benedictione ad Ordinarium dioecesis pragensis recurrit, qui

eam, nisi is prius se iuramentum non exemptorum praestiturnm

spoponderit, denegavit, contra quod inopinatum directeque
contra Sedis aposfcolicae et nostrae congregationis iura vergens

petitm tam bene nos protestati sumus, quam et ipse benedi-

cendus abbas Wenceslaus Koscliin, se citra manifestam sui iura-

menti iam praestiti laesionem et praeiudicium Sedis apostolicae
ac congregationis nostrae id facere non posse, scripto reposuit ;

ast bis praemissis non attentis inscia Sede apostolica et nobis-

ignorantibus non tantum eidem ordinario iuramentum non

exemptorum deponere, sed insuper se et totum monasterium

iurisdictioni eiusdem subiicere attentavit. Quo patrato omnia

tam cbaritativa monita quam legitima mandata nostra respuit

et omnem obedientiam et nobis et capitulo generali tuno con-

gregato praestare renuit, insuper nobis ad monasterium s. Pro-

copii visitationis et inquisitionis querelarum eiusdem loci pro-
fessi causa venientibus se subduxit, religiosum patrem Michaelem

Klimascbke, superiorem ad s. Margaretham, cum insinuatione

nostrae praesentiae missum usque ad sanguinis deíluxum bacula

in oculo laesit et tandem iniuncta inobedientia omnibus reli-

giosis per scalas forinsecus ad fenestram cubiculi sui applicatas

furtim de nocte profugus factus, apud Suam caesaream regiam-

que Maiestatem losepbum I., gioriosissimae memoriae, nos non

tantum iniuriose accusavit, sed etiam cbaracterem et titulm

visitatoris et superioris nobis et abbatibus monasterii brzevno-

viensis multis saeculis competentem ^ temerarie disputare prae-

sumpsit ; querela bac calumiiiosa nobis communicata et desuper

pro et contra usque ad duplicam inclusive partibus auditis cle-

mentissime finaliter adiuncta severissima reprebensione proter-

vae temeritatis buius abbatis agnitum et decisum fuit: quod
abbates brzevnovienses super omnia monasteria ordinis s. Bene-

dicti in Boemia et Moravia šita, et in specie super monasterium

s. Procopii, pro visitatoribus semper habiti et in temporalibus
confirmati sint, ac ut tales in comitiis etaliis publicis congres-

sibus sessionis praerogativa ante caeterorum ordinum visitato-

res indisputabiliter gaudeant hancque visitatoriam praerogativam

bucusque nullus praeter modernum ad s. Procopium "Wenceslaum

Koscbin contra propria et antecessorum suorum facta in du-

bium revocaverit. Quapropter ut nos qua abbas brzevnoviensis

visitatorium officium in eum et conventuales exerceamus, ipse



Opat sázavský Václav Košín. 597

abbas Wenceslaus Koscliiii vero et conventus nos et successo-

res, abbates brzevnovienses, pro legitimo et vero superiore ao

visitatore agnoscere, visitationem canonicam sustinere, obedien-

tiam et competentem respectum praestare teneantur et debeant,

prout fusius cum solidissimis fandamentis et rationibus in cle-

mentissimo rescripto caesareo declaratum continetur. In con-

sequentiam borm volentes quantocius nostro per buius abbatis

renitentiam impedito officio satisfacere, visitationem canonicam

pro 10. Octobris 1711 instituendam praevie tam illi quam con-

ventui separatim scripto intimari feeimus, banc autem ad se

intimationem factam non acceptavit, sed non apertam restitui

iussit et insuper insinuationem ad conventum expeditam sub

excommunicationis poena acceptare inhibuit prioremque con-

ventus bac ex causa, quod eandem susceperat, a prioratu de-

posuit. Hac omni animadversione digna protervia non obstante,

sperantes eum forsitan ex intervallo se recollecturum, eandem

visitationem eodem módo pro 24. Octobr. 1711 faciendam denuo

indiximus
; ast, ut ante, temerarie et quidem scripto contraniti et

non soiummodo absentibus a monasterio religiosis reditumpro-

bibere, sed etiam praesentibus professis, ne nos ut visitatorem

excipiant et tractent, mandare praesumpsit seque malitiose a

monasterio absentavit; exindeque illum peremptorie sub sacra

obedientia et poenis contumaciae annexis ad monasterium pro
visitatione canonica habenda citavimus, citationem vero banc
efírons renuit et remisit.

Desuper contumaciam banc proterve continuatam denuo
Suae sacrae caesareae regiaeque Maiestati submisissime reprae-

sentavimus, super quo rursus per speciále ad ipsum directum

decretum severe ad resipiscendum et submissionem prae-
standam assignato adie recepti 14 dierum termino ac in visi-

tatione canonica rursus repetenda a nobis excipien-
dam commonefactus est; firma autem spe fretus, quod in conse-

quentiam praefatae clementissimae monitionis debitae submis-

sionis competens tandem sequetur effectus, per delegatos in

conformitate clementissimi decreti nobiš consignati visitationem

canonicam rursus instituimus, ast non obstantibus tam cbari-

tativis quam seriis monitionibus, adbortationibus, per vulnera

Cbristi obsecrationibus ac praemissis de iure praemittendis

coeptam nibilominus suam contumatiam audacter continuavit

eo usque, donec iam nibilo superstite, quo ad meliorem frugem
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reduci potuisset, iuxta ss. canones et regulam nostram pro
contumaci et incorrigibili p.ublice declarari et promulgari pro-
meruerit et debuerit. Nunc autem cum omnia iura velint et

ipsa ratio suadet, ne delicta inipunita maneant, nosque tot

tantaque iam recensita malefacta huius abbatis et exinda

scandala publica considerantes, ob quae, si condigna poena in

illum non animadverteretur, non tantum ille ipse ad talia aut-

similia regredi praesumere, sed etiam aliis similibus incitamen-

tum ad talia praeberi posset, cum impunitas sit illecebra pec-
cantium: proindeque Deum solum et eius sanctam iustitiam

prae oculis habentes, nos ex potestate, qua fungimur ordinaria

in dictum monasterium s. Procopii cis Sázavám et abbatem

eiusdem "Wenceslaum Koscbin, illum ab officio et dig-
nitate abbatiali, quam per nos legitimo módo et via

accepit et ipse bucusque functusfuit, deponimus et omnibus

ínsigniis abbatiialibus et praerogativis in spiritualibus privamus

eumque hac sententia pro deposite ab bac dignitate abbatiali

et privato omnibus insigniis abbatialibus et praerogativis deci-

dimus, pronuntiamus, declaramus, illum instatum simplicis
loci buius professi, prout ante fuit, reponentes. :

— Lata

et publicata in monasterio s, Procopii matutino tempore die

19. Septembris anno Domini 1712, et ad perpetuam rei memo-
riam hano depositionis sententiam manu propria sigilloqu©

nostro munivimus.

(L. S.) Ohmarus abhas,

idem qui supra.
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73. SydectTÍ konTentn u st. Prokopa o záslnhácli a pracích

opata Yáclaya Košína z Frendenfeldii, z ceryna r. 1714. i)

Nos infira scripti et ad s. Procopium professi praesentibus
notum facimus et attestamur dominm "Wenceslaiím, abbatem

nostrum, a die regiminis suscepti non tantum ad incrementum

oeconomiae verum etiam ad singulárem domus Dei decorem

promovendum, prout ipsa benefactorum facultas se extendebat,

sese totum impendisse et citra omnium suspicionem oculis

omnium exMbuisse sequentia opera: Cliorus uterque novae

ecclesiae adiecta crypta consummatus, ecclesia ipsa duplici
altari, duobus confessionalibus, nova catbedra singu-

lari labore státuarii exornata, cape11a monasterii cum cboro

religiosorum restaurata et quod omnium peregrinorum voto et

solatio fuit, ad fontem prodigiosum divi Procopii capella ampla
et bonesta fiinditus est erecta, complura indicabit virga pasto-
ra lis argentea affabre facta et per ipsum comparata, quaenam
sint in abbatiam saeculis multis ruinatam impensa ad com-

modam successorum babitationem, temporibus bis et proven-
tibus exiguis grex ovium, pecorum, equorum singulari

divina benedictione ad omnium intuentium solatium adauctus,
duae molae et adiecta tertia serraria ex lapide fnnditus

erectae, vilia noviter erecta cum accremento agrorum novorm
ultra ducentos modios seminandorum. His omnibus accessit

officina vitriaria, quae praeter censm in epocillatione
cerevisiae magnum affert monasterio commodum non solum

praesens sed et futurum, lapso enim termino contractus fieri

posse inibi villam utilissimam pro monasterio, omnium trans-

euntium est sentimentm. In piscinis et vivariis piscium
ab illo exstructis commodum pariter experimur magnum, quibus
ante carebamus. Haec, quae oculis omnium patent et vera šunt,

quae retulimus, etiam fide sacerdotali libere et sponte eadem
attestamur et requisiti iureiurando confirmare dietám veritatem

paratos nos esse palam profitemur non obstante, si aliquis metu
aut persuasione contrapartis et in loco praesidentis per commi-
nationes territus id una subscribere nollet, quod erte faceret,

1) Originál v arcibisk. archivu v Praze.



600 List císae Karla VI. z r. 1719.

libertati restitutus. In quorum fidem nos quisqne hic propria

subscripsimus manu. — Ad s. Procopiiim die Jnnii anno 1714.

P. Maurus MoUzer O. S. B.

ad s. Procopium professus et senior.

P. Ansélmus Kubíek O. S. B.

ad s. Procopium professus efc subsenior.

P. Goélestinus Naglholts O. S. B.

loci professus.

P. Franciscus Smíšek O. S. B.

ad s. Procopium professus.

P. Procopius Dietrich O. S. B.

ad s. Procopium professus.

P. Josephus Glasherger^
ibidem professus.

74. List císae Karla YI. ke králorským místodržícím t Praze

ze dne 9. bezna r. 1719.1)

(Cisa Karel VI. káže rehabilitovati Václava Košína, opata klá-

štera sv. Prokopa.)

Liebe, getreue! "Wir mogen Euch. gnadigst niclit verhal-

ten, wasmassen Wir auf dea ITns besohehenen gehorsamsten

Vortrag allergnadigst befunden und resolviret haben, dass der

bis daher in temporalibus von Uns suspendirt geweste Abt zu

set. Procop "Wenceslaus Koschin nummehro wider in

sotbane administrationem temporalium ermelten
Stifts restituiret werden solle. "Welchemnach. "Wir Euch

gnadigst híemit beíehlen, dass Ihr besagten Abbten erdeute

temporalia durch unsere konigl. Kreysshaubtleuthe wider voll-

stándíg einraumen und Ihne darein reintroduciren, bey soloher

Oelegenheit aber auch demselben zu Fhrung guter genauer

Wrthschafft, auch Unterlassung unnóthiger G-astirung und

Ausgaaben, fleissiger Eintreib und Abfahrung der gemeinen

^) Opis v arcibiskupském, archivu pražském.



Opat sázavský Václav Košín. 601

Landesanlaagen, auch embsiger Bezahlung der etwa nocli vor-

handenen Stiftssciiulden nachtrcklicli erinnern lassen und zu-

gleicli anfíigen sollet, "Wir verseheten Uns alles dessen um so

gewisser gegen Ilme, als derselbe Euch. alle Jalir den Stand

der Wiirtliscliaffb anzuzeigen, die KJreyssliaubtleutlie aber, wie

er in temporalibus gebare, das ober Einsehen zu fabren imd bey
Vermerckung einiger Exorbitanz solche Eucb beyzubringen

hetten; wobey aneb notig seyn wird, dass der restitntns die

temporalia von dem bisberigen Besíelten des Yisitatoris nnd

Abbtens von Brauna sub inventario bernebme, der Visitator

aber Ibme alle Sacben aucb. seine bey der Entsetzung ibme

abgenobmene eigene effectus zurckstelle, super viDicatione dem
Abbten Koscbin die Quitungen geben und, wie er die praesta-

tiones publicas, dan die Scliulden mitlerzeit abgezablet, deutlicb.

ausweisen lasse, worber die Kreyssbaubtleutbe die Bewandns

Euci., Ihr aber Uns zu Handen Unserer konigl. boheim. HofP-

cantzley gehorsambst bericbten werdet.

Es wird aucb mehrberukrter Abbt Koscbin die exuli-
rende Greistlicb.e zur sus ten t ati on widerindas
Oloster ziehen, Ibr aber die Obsicht haben, dass der Yisi-

tator auf selbte lite pendente zu greiffen sicb. nicht anmasse.

Und indeme "Wir diese restitutionem temporalium plenarie aller-

gnadigst resolviret, so wird er Abbt Koschin ungeaclitet der

bisberigen Litispendenz circa spirituále (welcber er zwar aus-

zuwartben bat,) gleicbfalls zu denen Landtágen wie
vorbin zugelaasen werden. Welcbemnacb Ibr diese

unsere gnádigste resolution wobin gebórig nacbriclitlicb. an-

fíigen und solcbe geborsambst zu vollzieben wissen werdet.

Hieran etc. "Wien den 9. martii 1719.
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75. Z pamtní listiny, která r. 1746 pi opray opatskélio

chrámu yložena byla do bán menší yže.i)

Roku 1666 za opata, nejdstojnjšilio pána Ilefonsa Ni-

grina, který chvály boží dávno umlklé šastn obnovil, posvát-
né místo zdárn vzkvétati poalo. Než vizte ! Nádherná druhdy

budova, ponkud ze základu vyzdvižená, z chatrného a poli-

tování hodného stavu vyvedená, nemohla vyrovnati se zpsobu
bývalé nádhery své

;
neubhlo ješt 80 let, a opt nastávala jí

pohroma a zkáza, když r. 1740 a po pt let následujících pro-

tivenstvím vojenským za války francouzské a pruské
zpsobem politování hodným byla obrána, a konen, co zbylo

pes zbsilost nepátelskou a nestalo se koisti válenou,
r. 1746 ve výroní den obdarováni, 10. ledna, v noci okolo

pldesáté hodiny, ani všichni v prvním spánku byli pohrou-

ženi, požárem, jenž vznikl nenadále, spolu s budovou ko-
stelní v rum a popel bylo obráceno. Zajisté za-velikou

a pláe hodnou nehodu budeš- to pokládati, laskavý tenái;
avšak znamenej, jaká milost boží a pée sv. Prokopa spoívá
na míst tomto! Ohe práv eený poskytl oberstvení po-
svátnému útulku, ba odvažuji se tvrditi, že vzplanul klášter

a do popelu pochován byl zárove s chrámem, avšak jako

foenix, jenž hyne, aby nezahynul; nebo skrývala se v onch
troskách popelných síla jakási hybná a popudná, psobící na

srdce dobrodinc, s pomocí jejichž nejdstojnjší pán A n a -

staslus, místní opat, ješt téhož léta kostel a dva díly
kláštera a v letech následujících dosti záhy ostatní

dílo dokonal tak skvle, že úhlednost a podoba stavby

mnohým znalcm byly na podiv. Té doby žili jsme v klá-

štee eholníci, potem i 3, a jeden nováek, totiž: nejdstoj-

njší pán opat Anastasius, velebný otec Bernard Msteky
pevor, v. o. Prokop Dietrich superior a starší konventu, v. o.

Karloman Šlechta fará, v. o. Edmund Chvalovský, v. o. Ful-

gentius Pokorný, v. o. Hugo Fabricius, v. o. Justinian Schneider,

v. o. Leander Kramá, v. o. Maximilián Stpánv, v. o. Nor-

bert Housenka, v. o. Otmar, bratr Maurus Majstík novic a bratr

Placidus.

Poklad vru pevzácný byl a jest až po dnešní den po-

1) Z pamtní knihy fary sázavské.
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svátný, zázraný obraz sv. Prokopa, ped nimž, prosim vás za

to, bute nás pamtlivíl I za naší doby poala se pi prvni

mši svaté pobožnost ke s v. Prokopu, která kéž by potrvati

olitla až do skonání svta ! Zpívali literáti s prvodem varhan

nejprve píse sv. Vojtcha „Hospodine, pomiluj nás," naež
íkala se litanie o sv. Prokopu: dva mládenci kleíce níže ped
obrazem, pedzpvovali dvojím hlasem, diskantem a altem, a

lid odpovídal: „Oroduj za nás!" Po skon ené litanii zanotovala

se antifona ke sv. Prokopu ;
a to dalo se každého dne. Po kol-

lekt udleno bylo požehnání velebnou svátostí. Aby pak tím

spíše pobožnost se udržovala, ureno bylo pro literáty deset

mic polí osetých. Kéž by i potomci zbožností svou tomu z-
stali naklonni! Stokrát tolik vezmete. Toto pak bylo sepsáno,

když pítomná vž zárove s kostelem se opravovala r. 1746

dne 18. srpna. Sv. Prokope, pimlouvej se za nás a ochrauj
místo toto a nedopus, aby pohromou jakou bylo stiženo!

76. Pamtní listina z r. 1798, kterou vložili pi oprav
kostelní steeliy do bán menší yže.i)

Léta Pán 1798 dne 30. aprílu, za panování J. C. M.

Františka II., za arcibiskupa pražského p. t. pána p. Yiléma

Florentina rozeného knížete ze Salm-Salmu, po úplném vy-
zdvižení tohoto svatoprokopského kláštera v roce tináctém,

když statek zdejší jakožto nyní k komoe královské patící,

stoje pod slavnou císaskou administrací, od urozeného pana
Karla Karáska jakožto správce ízen jest byl, za duchovni

správy P. Jana Chmely, ten as faráe svatoprokopského,
který tenkráte s jedinkým kaplanem p. P. Graudolíem Korallem

celou tuto obšírnou faru spravoval, a z pán PP. benediktin

žádný více zde se nevynacházel, z povolení slavného zemského

gubernium celá stecha kostela toho svatoprokopského pe-
ložena, klášter pak pro polehení zdím šindelem pikryt
byl, a ponvadž kíž na stíšce této od hromového udeení

ped nkolika lety zohýbán a porouchán, se vším i s báni neb

^) Z pamtní knihy fary sázavské.
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knoflíkem sundati a napraviti se musel, našla se v ní piksla

plechová, v níž jedno voskové, pár mosaznýcL., též jeden stíbrný
sedmík a spis, ponkud od ezu sežraný, z kterékož se vyroz-

umlo, že vžka tato po skoení kláštera i kostela 1. P. 1746

po první vojn francouzské opt vyzdvižena byla. A kle po-
divné ízení boží! V tenhle as, když kíž tento podruhé na-

horu se staví, skonila se také ukrutná druhá vojna francouzská,

poade skrze šest let s náramným prolitím krve trvající, skrze

kterou náš milostivý zempán pro nesíslné útraty tak daleko

piveden jest byl, že z nedostatku stíbra neobyejnou lehkou

minci pro zem své bíti pinuceného se býti vidl, kteréžto

dva kusy jeden 6 kr. a druhý 12 kr. na památku do této koule

jsme vložili. Kíž i s koulí štastn dol sundali a zase posta-

vili ti, kteí i celou stechu kostelní pikryli a vnit celý kostel

beze všeho lešení obílili, poctiví pikryvai pražští pan Jan
ermák a pan Ignacius Lorenc. Útraty na správu tuto chrámu

Pán vedl fundus religionis jakožto patron, mimo toho dílu, co

osadnici pidati musili; bylo pak rozvrženo na každého sedláka

48 ki'., chalupníka 24 kr., podruha 12 kr.— Kdožkoli to nkdy
ísti budeš, pamatuj' u sv. Prokopa na ty, kteí se o zachování

tohoto chrámu božího postarali!

77. Trhová smlouva o statek bývalého kláštera sv. Prokopa
ze dne 8. kvtna r. 1809. i)

(C. k. dvorní komise zízená k prodeji státních statk prodává
statek sázavský mšanu pražskému p. Vilému Tieglovi.)

Heut zu Ende gesetzten Jahr und Tag ist zwischen einer

hochlóblichén k. k. zur Yeráusserung der Staatsgterbestimm-
ten Hofkommission ala Verkaufer, dann dem Herm "Wilhelm

Tiegel, k. k. Oberlieutenant und ansássigen prager Brger,
als Kaufer, und seiner Frau Gemahlin Barbara Tiegel gebor.

Arnold als Mitkauferin nachstehender Verkaufsvertrag bis auf

fernere hochste Ratifikazion abgeschlossen worden. *

Erstens: Verkauft Eingangs erwáhnte hochlobl. Hofkom-

^) Desky zemské; kvatern 952. A. 13.
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mission denen "Willielm und Barbara Tieglisclieii Herren Ehe-

leuten das dem R eligionsfond nach Ausweis der k. Land-

tafel laut Hauptbuch Ht. S. Tom. II. fol. 133 ex Tom. 314

instr. lit. D. 25 und respective Tom. instr. 735 lit. L. 1 mit

AusscHuss des zweiten Hofs zu Tzebaul geborige G-nt

Sazaii, Kaurzimer Kreises, um den von dem Franz Heilber-

ger als Meistbieter bei der bierwegen am 27. August 1804 ab-

gehaltenen ofíentlichen Feilbietung angebotenen Kaufscliilling

per dreimal Hundert eilf Tausend fiinf Hundert Gulden rein.,

sage 311.500 fl., naclidem Se. k. k. apostoliscbe Majestát die-

sen Versteigerungsakt inhalt bóchsten Hofkammerdekrets vom
30. November 1804 Zábl 39006 und Gubernialintimat vom 20.

Jáner 1805 Nr. 762 allerbócbst zu begnebmigen geruhet, und
in dessen Folge das bocblobl. bobmische Landesgubernium
unterm 21. Marz 1809 Nr. Gub. 9359 verwilliget bat, dass mit

diesen naob der Hand in die Kaufsrecbte und Yerbindlicb-

keiten roksicbtlicb des Guts Sazau ganzlicb eingetretenen

Ebeleuten, nacbdem sie die ibnen vorláufig abgelegenen Be-

dingungen erfllet baben, der Kauf und Verkaufskontrakt ab-

gescblossen werden konne.

Zweitens. Wird dieses Gut Sazau den Wilbelm und Bar-

bara Tiegliscben H. Eheleuten kraft gegenwartigen Kontrakts

in jenen Gránzen, wie selbes der Eeligionsfond besessen, und
zu besitzen das Recbt batte, mit den dazu geborigen berr-

scbaftlicben Gebáuden, Grundstcken, "Waldungen, Bierbrau-

gerecbtigkeit, mit dem Patronatsrechte und berbaupt
mit allen Eecbten und Gerecbtigkeiten, endlicb mit allen auf

diesem Gut baftenden Scbuldigkeiten, Abgaben und Verbind-

licbkeiten — obne von all diesem dem Religionsfond das Ge-

ringste vorzubebaiten, zu ibren wabren Eigentbum, und freien

Scbalt und "Waltung verkauft.

Drittens. Da die eine Kaufscbillingsbálffce laut den kam-
merzablamtlicben Quittungen, und zwar unterm 28. Marz 1805

baar in zwei Posten, und zwar 15.000 fl. und 33.000 fl. in

einem 48.000 fl., den 7. Juni 1805 25 500 fl.,
den 20. Juni 1805

23.000 fl., den 4. September 1805 20.000 fl., den 18. Septem-
ber 1805 10.000 fl.,

den 1. Oktober 1805 25.250 fl., den 27.

Dezember 1805 4.000 fl.,
zusammen 155.750 fl. bericbtiget wor-

den, so werden die kaufenden Ebeleute, da sie diesfalls alle

Eecbte an sicb gebracbt baben, uber diese Einmal Hundert
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fiinf und fnfzig Tausend sieben Hunderfc fnfzig Grulden in

bester Form Rechtens quittirfc.

Yiertens. Zur Bericlitigung der zweiten Kaufschillings-

bálfto baben Se. Majestát statt dem festgesetzten einjábrigen
Termín die fíinfjábrige Fristenzahlung gemáss Hofkaminerde-

kretes vom 14. April 1808 gegen déme zu verwilligen gerubet,

dass die erste Ratenzablung schon zu G-eorgi 1808 mit 31.150 fl.,

die brigen aber in den folgenden 4 Jabren jedesmal zn G-e-

orgi nebst den pro rata temporis ausfallenden 5 per Cent Inter-

essen um so gewisser zu bericbtigen sind, als bei Nicbtein-

baltung eines Termins der ganze Rckstand auf einmal bericbtigt

werden msste. "Wessbalb die kaufenden H. Ebeleute iiber die

laut kammeralzablámtlicber Quittuug erlegten 30.000 . und
uber das untern 10. Jáner 1809 erlegte supplementum per 1150 fl.,

somit uber die in der Granze bericbtigte erste Rate per Ein
und iDreissig Tausend ein Hundert und fnfzig Gulden biemit

ebenfalls quittirt werden. Betreffend ibr Anerbieten die úbrigen
vier E-aten mit Parzialobligazionen auf ein- oder bócbstens

zweimal dermal scbon abfbren zu drfen, baben sie die bier-

ber erfolgende bobe Entscbliessung abzuwarten.

Fnftens. Inzwiscben wird der nocb rckstándige Kauf-

scbilling per Einmabl Hundert vier und zwanzig Tausend und
secbs Hundert Gulden rein., sage 124.600 fl., unter der Spezial-

Hypotbek des erkauften Guts Sazau bis zur wirklicben Bericb-

tigung bier dergestalt versicbert, dass falls die einberaumte

Zablungsfristen nicbt eingebalten werden sollten, der Religions-
fond bericbtigt seyn werde, zur einstweiligen Sicberstellung

sogleicb die gericbtlicbe Sequestrazion der sammtlicben Nutzun-

gen zu bewirten, und das Gutb nacb Zulass der A. G. O.

§. 338 auf Gefabr und Kosten der Káufer neuerdings feilbieten

und versteigern zu lassen.

Secbstens. Die Káufer sind verbunden, die bestebenden

Pacbtkontrakte bis zum Ausgang derselben einzubalten, den-

selben stebt jedocb frey sicb wegen einer friiberen Abtrettung
des Pacbtes mit den betrefíenden Pacbtern selbst einzuverste-

ben, obne jedocb dass dieselben bericbtigt seyn soUen, von
Seite des Eeligionsfonds diesfalls eine Entscbádigung zu ver-

langen.

Siebentens. Das in den obrigkeitlicben Mayerbofen be-

fijidlicbe Yieb, die Heu und Getreidfecbssung, die "Wirtscbafts-
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imd Bráuliausgeráthscliaften sind von der verkaufenden Seite

als ein ad fimduni instructum gehóriger Beilass nacli der zur

Zeit der Gruthsiibergabe abgesclilosseiier amtliclieiL Yerreclmuiig
ordentlich. bergeben worden, deren ricbtige Uibemalim kau-

fender Seits obne -welteren Yorbebalt bestáttigt wird.

Acbtens. Die 'uber den fandus instructus Yorgefandene
Vorráthe sind gemass bócbsten Hofdekrets von 28. Janer 1808

auf £nf Tausend secbs Hunderfc fnf Grulden 45^/4 kr. berecb-

net verkaufenderseits gleicbfalls ordentlicb bergeben, nnd der

"Wertb dafilr von den Kaufern laut kammerzablamtlicber Qnit-

tung ddto 10. Jáner 1809 in der Gánze bericbtiget worden, uber

wélcbe 5605 fl. 45^/4 kr. nicbt minder recbtsfórmig quittirt

wird. Rcksichtlicb welchen Punkts, so auch rcksicbtliob der

ganzen Uibergabsausgleicbung der Yerkaufer an Kaufer und
die Káufer an Yerkaufer keine weitere Forderung mebr zu

stellen baben. Jedocb

Neuntens. So viel es die von der kaufenden Seite ber-
nommenen Rentresten per drei Hundert zwei und zwanzig
Gulden 3^/4 kr., sage 322 fl. 3^/4 kr., betrifft, so bat selbe der

kaufende Tbeil binnen drey Jabren, obne davon einige Zinsen

bericbtigen zu mssen, zu Handen des Studienfonds in Folge
vorbenannten bócbsten Hofdekrets vom 28. Janer 1808 abzu-

fbren.

Zebntens. So wie der Eeligionsfond als Yerkaufer nacb
der auf den 1. Oktober 1805 verfassten Ausgleicbungsberecb-

nung alle auf dem G-utb Sazau bestebenden Gefállseinnabmen

nicbt mebr zu bezieben bat, so ist derselbe von dieser Zeit an
aucb nicbt scbuldig, die bierauf baffcenden landesfrstKcben

und anderweiten Abgaben, und sonst bestebenden Lasten und
Yerbindlicbkeiten zu tragen, sondern die Bericbtigung der etwa
mitlerweil sicb ergebenen Eokstánde ist eben so die Sacbe des

kaufenden Tbeils wie die fortlaufenden Yerbindlicbkeiten, obne
von dem Eeligionsfond, wenn die Abgaben etwa steigen, oder

die dermaligen Scbuldigkeiten der Untertbanen abgeandert
werden sollten, eine Yergttung fordem zu konnen, indem den
kaufenden Ebeleuten die Eviction von drey Jabren und secbs

"Wocben nur auf den Fall gestattet wird, wenn das erkauffce

Eigentbum dieses Gutbs von einem Dritten angesprocben wer-

den solíte.

Eilftens. Die in gleicberwebnten § im allgemeinen auf-
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gefíllirten jahrliclien Stiftungssciiuldigkeiteii und Verbindlich-

keiten bestehen in folgenden: I. dem Sakristaner zu Sazau an

Yergtung fr entgangene Taufgebiilir jalirlicli zehn Gulden

5^2 kr. II. Dem Schullehrer a) an G-ehalt jáhrlicli zehn Gulden,

sage 10
fl., b) Deputatablósung fur Fleisch und Stritzl Ein

Gulden 371/2 kr., c) 2P£und Karpfenfisclie á :'> kr. zusam. 10 kr.,

d) An ISTaturalien : Bier zwey Fass ein Eimer; "Weitzen Ein

Metzen acht MasseLu
;
Korn Secbs Mefczen

;
Gersten Ein Metzen

aclit Masseln; Erbsen Ein Metzen zwólf Masseln; Butter vier

und zwanzig Pfund; Káss dto vier und zwanzig Pund; Salz

zwey und dreyssig Seidln
;
Holz weiches seclis Klafter

;
dto zur

Beheitzung des Unterrichtszimmers Acht Klafter. Welch spe-

zifizirte Stiftungsabgaben die Kaufenden H. Eheleute nebst dem

festgesetzten Kaufschilling unter Spezialhypothek des erkauften

Guths alljáhrlich zu entrichten sich verbinden.

Zwólftens. Da der Religionsfond im Jahre 1803 das Maxi-

milian Jawurekische Haus zur Zurichtung fr eine Eórsters-

wohnung um 1166 fl. mit der Yerbindlichkei erkaufet hat,

dass die sazauer Obrigkeit der Schwester des Verkáufers Anna
.Jawurek eine "Wohnung von einem steigbaren und einem

Nebenzimmer mit einer Kche in dem Klostergebáude, dann

sechs N. Ó. Klafter Brennholz mit freier Zufuhr jahrlich, und
anstatt des Genusses des bei dem oberwehnten Hause befind-

lichen Gartens jahrlich zehn Gulden auf ihre Lebenszeit anzu-

"weisen und zu verabfolgen hábe, so bernehmen die Kaufer

gleichfalls die Erfllung dieser Verbindlichkeit unter Verpfan-

dung des Guths Sazau uber sich, ohne an dem Religionsfond
eine Vergtung anzusprechen, weil bei Erhebung der Guths-

ertragniss der Kaufschilling fr das Jawurkische Haus nicht

in Anschlag gebracht worden ist.

Dreizehntens. Sind die kaufenden Eheleute verbunden

den ehemaligen Guth Sazauer Religionsfondsbeamten und

herrschaftlichen Dienstleuten, in so ferne sie sich daselbst

noch in Diensten beíinden, und nicht beibehalten werden wollten,

die vorschriftmássige Aufkndigung zu geben.
Yierzehntens. Gemass Finalausgleichung resp. dem bereits

ermeldten hochsten Hofdekret vom 28. Jáner 1808 werden den

kaufenden H. Eheleuten zur Herstellung der von Nechyba
nach Buda nachst fhrenden, nahé dem Flusse Sazawa einge-

strzten Kommerzialstrasse ein Pauschalbetrag von drei Tausend
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Grulden, jedoch. ohne allen weiteren Ansprclien aiif naclitrág-

liclie Entschádigung, hiemit bewilligt, mit dem Beisatze jedoch,
dass dem Kaurzimer k. Kreisamte die Aufsicht uber die stand-

hafte Herstellnng dieser Strasse aufgetragen seye, die kaiifende

Seite sich daher hierwegen bei diesem k. Kreisamte auszu-

weisen hábe.

Fnfzehntens. Da tibrigens annoch ein alter Kaufschilling
an dem von Seite des Religionsfonds den mehr erwehnten

Kaufern verkauften Guth Sazau per achtzehn Tausend Grulden

indebite haftet, so hat der Eeligionsfond die Besorgung der

Ausquittirung uber sich genommen, und stellt die Káufer von

dieser landtáflichen Brde hier ausdrucklich in der Qánze frei.

Sechzehntens. Zu einem Exemplár haben die kaufenden

H, Eheleute die Stempelgebhr, so wie die Einverlcibungstaxen

ganz zu bezahlen.

Zu mehrer Urkund dessen ist gegenwártiger, in drei gleich-

lautende Parien verfasster Kauf und Verkaufskontrakt, welcher

mit vorgehender Bewilligung der k. k. bohm. Landrechte in

der konigl. Landtafel intabulirt werden kann, von den kontra-

hirenden Theilen und den nebenfindigen hiezu ersuchten H.

Zeugen unterfertigt und besiegelt worden. — So geschehen

Prag am 8. May 1809. (Následuji podpisy, z nichž uvádime

jen nkteré:)

J. Gr. Wallis. Wilhelm Tiegel,

k. k. Oberlieut. als Káufer.

Johann Marceli, Barbara Tiegel^

G-rf. v. Hennet. geb. v. Arnold, als Mitkauferin.

Dr. Krásí: Sv. Prokop.
3Í)
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Opati kláštera sázarského.

1. Za doby slovanských mnich'.

1. Sv. Prokop (r. 1035—1053).
2. Yit (od r. 1053, r. 1078).

8. Jimram (r* 1086).

4. Božetch (r. 1092, do r. 1097;.

//. Po uvedeni benediktin na Sázavu:

5. Dfchard (r. 1097—1133).
6. Silvester (r. 1034—1161).
7. Božata (r. 1161—1162).

8. Eegmhard (od r. 1162, 1173).

9. Nejmenovaný (složen s úadu r. 1197).

10 Blažej (r. 1202, 1204).

11. Jan I. (r. 1276, 1277).

12. Matj (r. 1321).

13. Pibislav (r. 1332, 1337).

14. Albert (r. 1354, do r. 1377).

15. Petr ze Zbýšova (r. 1377—1405).
16. Jan n. (r. 1405).

17. Nevlas (od r. 1405, r. 1417).

18. Micbal (r. 1431, 1433).

19. Yáclav I. (r. 1455, 1470).

20. Jan m. (r. 1487).

21. Linhart (r. 1488).

22. Jan IV. (do r. 1535).

23. Josef (od r. 1535, r. 1551).

24. Matj Kožka z Rynarce (do r. 1559).

25. Petr II. (r. 1560).

26. Václav II. (do r. 1565).

27. Adam Polydor (r. 1565-1568).
28. Martin Gallus (r. 1569-1585).
29. Ondej z Tomáškovic (r. 1585-1597).
30. Stanislav Thomanides (r. 1597—1606).
31. Jií Štýrský (r. 1606—1624).
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Správci kláštera:

Miclial BÍKnský (do r. 1617).

Jií Pavlín (r. 1618—1624).
32. Jií Pavlín (r. 1624—1637).
33. Prokop Tylek (r. 1637—1650).

Správci kláštera:

Fulgentins Jan Bílek (r. 1650—1653).
Jií Itali (r. 1653—1660).
Jan Prokop Manner (r. 1660—1663).

34. Jan de Belmonte (r. 1663).

35. Daniel Ildefons Nigrin (r. 1664—1679).
36. Éeho Aulík (r. 1680).

37. Coelestin Jindicli (r. 1680—1681).
38. Benedikt G-raser (r. 1681-1696).

Správce kláštera:

^

Aemilián Hlasivec (r. 1696—1703).
39. Václav Košín z Freudenfeldu (r. 1703—1738).

Správci kláštera:

Benedikt Bacli (r. 1712—1719).
. Bonifatius Fric (r. 1738, 1741).

40. Anastasius Slanovský (r. 1744—1763).
41. Leander Kramá (r. 1763-1785. f r. 1801).

Parái a duchovní správci u sv. Prokopa na Sázav po
zrušení kláštera r. 1785.

1. P. Václav Martinek (r. 1788-1792),

(administrátor P. Jan Martin Voves, r. 1792).

2. P. Jan Chrnla (r. 1792-1817),

(administrátor Martin Kalas, r. 1817).

3. Martin Bican (r. 1817—1849),

(administrátor František Mašek, r 1849).
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4. František Nálilovský(r. 1849—1853),

(administrátor Matj
'

Bláha, r. 1853).

5. František Koí (r. 1853—1869).
6. Alois Piskáek (r. 1870—1880),

(administrátor Yincenc Bosáek, r. 1880)..

7. Josef Šindelá (r. 1880—1887),

(administrátor Vendelín Honk, r. 1887).

8. František Pokl (r. 1888-1895),

(administrátor Josef Fouska, r. 1895).

9. Jan Konený od r. 1895.



Rejstík jmenný a vcný.

ísla znamenají stránky.

A.

Adam, kolá z Sadvanic 312.

Adam, opat sázavský 258.

Adam z Nežetic, generální viká 235,
241.

Adler Jakub, správce komorních
. statk 316.

Achery Jan Lukáš, spisovatel 408.

Albert, fará v Nehvizdech 346.

Albert, opat sázavský 228—231, 235,

240, 241.

Albert Bohemus, kapitolní dkan v
Pasov 216.

Alžbta, králová-vdova 378.

Alžbta, královna francouzská ^260.
Amerika; úcta sv. Prokopa u ech

ve Spojených státech 380—384;
spolky sv. Prokopa 416.

Anastasius, opat sázavský 298-^302,
317.

Anselm, klerik v kláštee sázavském
288.

Arsenius, mnich sázavský 204.
Asketeria mnich východních 78,81.
AuUk eho, opat sázavský 289.

B.

Bach Benedikt, správce kláštera sá-

zavského 293, 296.

Balbin Bohuslav S. J., spisovatel 409.

Bártv mlýn 287, 313, 399.

Basilejský snm 251.

Basiliáni, mniši a poustevníci 1—9,

40, 48-50, 81, 108.

Bauer František, biskup brnnský
444, 447, 455, 456.

Beka Václav, soused v Sázav 31 9.

Bedich ze Strážnice, hejtman Tá-
bor 253, 265, 273.

Blice ves 285.

<ie Belmonte, Jan Chrysostom, opat
sázavský 283, 284.

Blokozly ves 239, 252, 266, 286, 287^
306, 313, 320.

Benátky ves 287, 288, 306, 313.

Beneš Emanuel M., spisovatel 416.

Benišová Anna, dobroditelka klá-
štera 307.

Berdan Jan, opat sázavský 258.

Berka z Dub, Václav, majitel statku

svatoprokopského 20; Zbynk, ar-

cibiskup 261, 262, 270, 311.
Bernard Jan, fará v ernoušku 335.

Bernard Jan, metropolitní kanovník
400.

Šero, pevor sázavský 200, 203.

Berthold, podpevor sázavský 231.

Bertrandf arcibiskup embrunský 226.

Besednice, kostel sv. Prokopa 376.

Bezdkov, kostel sv. Prokopa 375.
Bican Martin, fará v Sázav 322

až 325.

Bila Hora, chrám P. Marie 368.
Bilek Fulgentius Jan, správce klá-

štera sázavského 281, 313.

Bilinský Michal, správce kláštera sá-
zavského 263.

z Bilenberka, Matouš Ferdinand So-

bek, arcibiskup 163, 281—285,
288, 367.

z Bienenberka, rytí Karel Josef

Biener, spisovatel 302—304, 316,
413.

Bláha Matj, kaplan na Sázav 326,
333.

Blatce samota 239, 262, 268, 313.

Blažej, opat sázavský 211—214,342.
Blažek František, kaplan na Sázav

334.

Blažim^ kostel sv. Prokopa 374.

Bobrovniky na Morav, kaple sv.

Prokopa 377.

Bohm Fortunát, opat bevnovský
370.

Bohuovice, kaple sv. Prokopa 376.

Bohuslavv Petr, máfan pražský 345.
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Bolelucký Matj Benedikt, spisova-
tel 409.

Bolland Jan S. J., spisovatel 409.

Sv. Boris, muenník; ostatky jeho
na Sázav 109, 190, 191.

de Borgia, vévoda Juan, vyslanec
španlský 368.

Borový Klement, kanovník a prelát
u 8V. Víta 437, 438, 443—446,
450—457.

Bosáek Vincenc, kaplan na Sázav
334.

Bosakovice ves 199, 238.

Božata, opat sázavský 204, 205.

Božetch, o\ at sázavský 187—191,
194, 195, 242, 244.

Bradá Vincenc, metropolitní ka-
novník 331, 332, 400.

Braniš Josef, spisovatel 244.

Brasoud, probošt ve Zbýšové 230.

Bratrstvo ke stálému klanní se

nejsv. Svátosti v Sázav 314, 315.

Betislav I., kníže 60, 61, 84—91,
136, 137, 141-145, 156, 170, 174,

237, 290, 307.

Betislav II., kníže 188, 194, 195,
197.

Breuner, hrab Jan Josef, arcibiskup
292.

Bevnov, klášter 46—48, 174, 195,

197, 257, 262, 263, 368.

Bezinka ves 239, 252, 271.

Bežany dolní, ves 73.

Bridl Fridrich S. J., spisovatel 408.

Brno, diecése pod ochranou sv. Pro-

kopa 378; kostel sv. Prokopa 377,

378; oltáe téhož svtce v kostele
sv. Jakuba 378, v kostele sv. Petra
a Pavla 378; klášter augustini-
ánek 378.

Brod eský 228, 400.

Broumov, klášter 258, 263, 280, 281,

286, 289, 292—298. 368, 370.

Brož Šimon z Horšova Týna, sv-
tící biskup 312.

Brus Antonín z Mohelnice, arcibi-

skup 257, 258, 350.

Brusák František, metropolitní ka-

novník 453, 454, 456.

Bucelin Gabriel, spisovatel 408.

Budjovice, kostel sv. Prokopa 375.

Budimice, kaple sv. Prokopa 374.

Budin, mlýn 287, 313, 314.

Budy erné, ves 62, 63, 80,159,237,
256,- 268, 288, 306, 313, 322.

Bunin ves 239, 256, 268.

Bydžov Starý, kostel sv. Prokopa
375.

Bylina ves 239, 252, 271, 313.

Byice ves 239, 252, 271.

Bystice msteko 393.

C.

Cikhart P., zpovdník u sv. Víta
v Praze 329

Cirkvice ves 245, 246, 285, 295,302,.
313.

Cleveland, kostel sv. Prokopa 383.

de Cosa, vladyka Ferdinand Ludvík
390.

Crugerius Jií S. J., spisovatel 408^
409.

Csanád, klášter v Uhrách 49.

Ctibor, benediktin sázavský 234.

Cakov ves 285.

apek Jindich, františkán 333.

Cáslavice na Morav 379.

Cechovice na Morav, kostel sv. Pro-

kopa 377.

ejkovice ves 232, 238, 254, 273.
v

elákovice 147.

eenice ves 239, 252, 271,285,313,
320, 335.

emves, kostel sv. Prokopa 373.

ernínova, hrabnka Marie Markéta
296.

erný Jií, rychtá tatecký 386.

„ertová brázda'' u Sázavy 62, 66
až 68, 74, 391.

eslice, kostel sv. Prokopa 373.

istá, kaple sv. Prokopa 374.

Cížek^ akolyta na Sázav 234.

oka Vilém, fará u sv. Prokopa
v Chicagu 380—382.

I)

Báleje, kostel sv. Prokopa 47, 372.

Damirov ves 232, 238, 254, 273.

Daniel I., biskup pražský 205, 206>

211, 215.

Daniel II., biskup pražský 342.

^Ddictví sv. Prokopa" 417-463.

Demetrius, mnich sázavský 195.

Dthard, opat sázavský 197—199^
238.

Dtich, benediktin sázavský 234,
237.

Dtich z Portic, biskup mindenský
227.

Dick Tomáš, inženýr 321, 322.
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Dietrich Michal Norbert, mstan
pražský 396-

Dietrich Prokop, benediktin sázav-

ský 294, 297, 410.

z Divie, Lev, rytí 229.

Divišov 329, 389, 394.

Dlouhoveský Jan, svtící biskup 343.

Dohensko na Morav, kostel sv.

Prokopa 378.

Dobichov ves 90, 400.

Dobichovice, kostel sv. Prokopa
373.

Dobrohošt na Morav, kaple sv. Pro-

kopa 378.

Dorfles, kaple sv. Prokopa 372.

Dojetice ves 239, 252, 267, 286,

287, 306, 313.

Domamily na Morav, kostel sv. Pro-

kopa 378.

Domašov na Morav 379.

Dorovin Jan, gymnasijní professor
449, 450, 453, 457.

Doubrava Josef, editel arcib. semi-
náe v Praze 454, 456.

Doubraviany ves 239, 252, 268, 271.

Drahovice ves 285.

z Drahovic Bohdal, zeman 233.

Dráhobudice ves 285.

Drevi, proboštství 230, 237—239.

Drletin, dvr 239, 252, 266, 285 až

287, 313.

z Drletina Ojl, zeman 229..

Drštkryje, kaple sv. Prokopa 374.

Dubenecký Antonín, majitel statku

svatoprokopského 21; Prokop 397.

Dubravius Jan, biskup olomoucký
406, 407.

Dvoáek Berhard, kapucín 331, 332.

Dvoák Antonín, fará v Nebovidech
394.

Dvr svatoprokopský v Cbotouni
20—23.

Dymokurský KareJ, soused v Mni-
chovicícli 385, 386.

E.

Ehrenberger Josef, kanovník vyše-

hradský 400, 440, 455.

Binsiedeln, klášter ve Švýcaích 368.
Bkert František, fará u P. Marie
Snžné v Praze 453, 457.

Ekkard, biskup pražský 60.

Eleonora, císaovna-vdóva 293, 296,
356.

Emausy, slovanský klášter 164—169,
226, 227, 848.

Evangelium sázavo - remeské 109,
163—169, 227, 348, 426.

F.

Fabricius Hngo, benediktin sázavský
160, 298, 305, 308, 411—413.

Feehan P., arcibiskup chicagský 381.

Felix, biskup míšeský 192.

Ferdinand I, král 256, 258, 267, 268,

272, 274.

Ferdinand lil, císa 353, 364.

Ferdinand Dobrotivý, císa 329.
Ferus Jií S. J., spisovatel 408.
Franc z Rožmitálo, horní hofmistr

249-251, 253, 254, 280, 366.

František z Klimkovic, mšan br-

nnský 378.
Fric Bonifatius, správce kláštera

sázavského 298, 357, 410.

Fridrich, kníže 192.

Fridrich, probošt sázavský 225.

G.

Gall Václav, knz 307.

Gallus Martin, opat sázavský 258,
259, 264.

Gamans Jan S. J., spisovatel 409.

Gassapi Jan Jií, vojenský poruík
39ó.

Oeier Jan, vojín 395.

Glagolské zlomky pražské 94—98,

107, 108.

Sv. Olb, muenník; ostatky jeho
na Sázav 109, 190, 191.

z Gotzu, hrabnka AÍina Marie A-
mabilie 390.

Goliš, mnich sázavský 195.

Graser Benedikt, opat sázavský 290,
291.

Griiner Vilém, konsistornl sekretá
354.

Guido kardinál, vyslanec 201, 202,
210, 212—215, 405.

H.

Habartický Jan, hejtman panství po-
dbradského 261, 311.

van Haeften Benedikt Jakub, spiso-
vatel 407, 408.

Hafenrichter Vavinec, kapitolní pro-
bošt u Všech svatých 352.

Hájek Václav z Liboan, kroniká
406.

Hanousek Jií Ferdinand, porybný
386.

Hanuš, benediktin sázavský 234.
z Hartliebu, Jan, zeman 299; Jan

Josef 302, Prokop, benediktin sá-

zavský 305.
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z Hasenburka, Zbynk Zajíc, arci-

biskup 235, 241.

JSáša Jií, mštan kolínský 273.

Heilberg František, majitel statku

819; Jan, bratr jeho 319.

Hein Antonín, krajský sekretá 302.

Hellick Jose^ akad. malí 328—330.
Henzlin ze Zárova, mšan pražaký

236.

Herbek Emanuel, spisovatel 414.

Herget Maximilián, mštan pražský
330; Rudolf 328.

Hermann Marián, opat strahovský
316.

Hermannova Renata, dobroditelka
kláštera 307.

Herrman Benedikt, benediktin sá-

zavský 294,

Eeman, biskup pražský 198.

Heman, opat bevnovský 251,

Herzog Hynek, hrabcí komorník
354.

z Heussenstammu, hrabnka Amalie
. Eva 307; Marie Magdaléna 295.

Hippolyt, probošt sázavský 255.

Hlasivec Aemilián, správce kláštera

sázavského 288, 292; Sigmund
fará zásmucký 296, 367.

Elavá Václav, knz 307.

Hlinecký Jan Ignatius, fará v Pla-

anech 369.
Hlouška Jií, opat sázavský 262.

Hodiná Karel, kaplan na Sázav
333.

Eodkovice, kostel sv. Prokopa 374.

van HoUandt Jan S. J., spisovatel
409.

z HolohlaVf Mikuláš Otmar 271.

Honk Vendelín, administrátor na
Sázav 335.

Hora Antonín, raetropolitní dkan
393.

Hora Kutná 247, 249, 281.

Hornici, ctitelé sv. Prokopa 400—404.

Hory bezové, kostel sv. Prokopa
373, 401, 402.

Hoinves, kostel sv, Prokopa 374.

Hospitál v kláštee sázavském 198,
199.

Hostiva ves 199, 229, 230, 233, 234,

238, 240, 241, 251^253, 271, 273.

Hošek Možís, žid 276, 277.

Housenka Norbert, benediktin sá-

zavský 298, 306, 314,

z Hradce, Jindich 255, 274.
Hradec ves 285.

Hrádek František, kanovník a prae-
lat u sv. Víta 443, 447, 449, 451,
455.

Hrádek Komorní 266, 267, 270 až

272.

Hrádek Vélni (u Jílového), kaple
sv. Prokopa 414.

.

Hrníe^ kostel sv. Prokopa 373.

Hrob sv. Prokopa 161, 162, 209,

218, 219, 260, 361, 362, 364, 366.

Hron Vojtch, metropolitní kanovník
330.

Hronová Terezie, dobroditelka klá-

štera 307.

Hrozenkov Nový na Morav 379.

Hrusice ves 244, 245.

Huber Jan, mšan pražský 389,

Hiibner Alexius, opat bevnovský
281,

Eúl (berla) sv. Prokopa 163, 369.

Húra Stará, ves 239, 252, 271, 313.

Husité 248—250.
Hu skelná sv. Prokopa 313, 323.

Hu Stará ves 403.

HvožUany, kostel sv. Prokopa 376.

Hyftl Vít, opat kladrubský 262.

Hymny ke cti sv. Prokopa 154, 155,
. 164, 416, 416.

Hynek, fará ve Vodradech 229.

Hynek Antonín, duchovní správce
383.

Ch.

Chable Jan,- mštan pražský 392.

Chanovský Albert S. J., spisovatel
407.

Chicago, klášter sv. Prokopa 381 až

38.S
;
kostel sv^ Prokopa 380—383.

Chlodomastaeus Simon, probošt bev-
novský 262, 263.

Chlum, dvr 239, 252, 266, 287.

z Chlumu, Slavata 254,255,268,273,
274; Diviš Slavata 256, 268, 274;
Michal Slavata 256, 268, 272, 274;
Vilém Slavata 280.

Chlumanský z Pestavlk, rytí Jin-

dich 396, 397; Václav Leopold,
arcibiskup 318, 322.

Chrnla Jan, fará v Sázav 316—322,

370, 392.

Chmelvoda Jan Jakub, dkan vla-

. širaský 72, 296, 299.

Ckobodides, administrátor kaple u
Vlašimi 299.

Chocerady ves 322, 394.

Chodra Matj, dkan v Plaanech
400.

Choratíce ves 239, 262, 266, 286,

287, 313, 320, 327, 334.

Chottov, kostel sv. Prokopa 3''1

Chotou, ves a kostel sv. Prokopa
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17—23, 74, 371, 372, 396, 397,

399, 400.

Chotouchov, ves 239, 250, 253, 273.

Chotovice, kostel sv. Prokopa 375.

Chrámy a kaple sv. Prokopa 371 až

384.

Christ Ondej František, hejtman
panství kosteleckého 386.

Chvalkovský Benedikt
, benediktia

sázavský 302, 305, 308, 413.

Chvdlovský Edmund, benediktin sá-

zavský 298, 305.

Chyava, kostel sv. Prokopa 371,
401.

Chyška, kostel sv. Prokopa 375.

Innocentius III., papež 210—214,
341.

Itali Jií, správce kláštera sázav-
ského 281, 282, 313, 353.

IzzOi biskup pražský 60.

J.

Jablonec, kostel sv. Prokopa 374.
Jadowniki Podgórne v Halii, kostel

^sv. Prokopa 379.

Jaeger Jan, pevor kláštera sv. Pro-

kopa v Chicagu 382.

Jáchymov 403.

Jakub, sakriótan sázavský 234.

Jakub, senior bratí na Sázav 234.

Jan, benediktin sázavský 234.

Jan, podjáhea na Sázav 234,

Jan, podpevor sázavský 234.

Jan, probošt sázavský 229,

Jan, probošt vyšehradský 225,

Jan, syn Svojslavv, rytí 220.
Jan XXII., papež 225, 226.
Jan L, biskup pražský 200.
Jan III, biskup pražský 221.
Jan I, opat sázavský 222, 223.
Jan Il.y opat sázavský 235
Jan III., opat sázavský 255.

Jan IV., opat sázavský 256.

Jan Lucemburský, král 224, 347,
377.

Sv. Jan Nepomucký, nejv. písa
^konsistorní 231.

Jan z Divišova, benediktin sázavský
234.

Jan z Chotova, opat bevnovský 257,
258,

Jan ze Žatce, benediktin sázavský
234.

Janda František, dkan karlšteinský
400.

Janovice Uhlíské 329, 394, 400.

Jarek, probošt na Devící 231, 232.

Jaromír, kníže 54—59, 83. .

Jaromír, biskup pražský 181, 184
,

185, 194.

Jaroš, podpevor sázavský 229.

Jarošov, kostel sv. Prokopa 376.

Javrek Josef, benediktin sázavský
305,

Jedlika Václav, fará v Mnichovi-
cích 386.

Jeroným, opat bevnovský 46.

Jeroným Pražský, fará v Sázav
309, 310.

Jindich, benediktin sázavský 308.

Jindich, fará v msteku Sázav
234,

Jindich Coelestin, opat sázavský
289, 290.

Jimram, opat sázavský 46, 155, 183

186, 187.

Jirsik Ja.n Valerián, biskup bud jo

vický 418.

Jií z Podbrad, král 254, 265, 273.

Jodok, akolyta na Sázav 234.

Joseý, opat sázavský 256, 257.

Joseý I., císa 293,

Josef II., císa 30á, 314, 372, 392.

Judita, knžna 180.

K.

Kácov msto 333, 394.

Kakov, mlýn 239, 267, 282, 313.

z Kaýunku, Anna, chot Zdeka z

Postupic 272.

Kdiser J»n Ondej rytí zKaisernu,
svticí biskup 314.

Kalas Martin, kaplan v Sázav 322.

Kalich sv. Prokopa, viz Koflík.

Kamenec Henzl, mšan pražský 241.

Kamenice, kaple sv. Prokopa 373.

Kameny sv, Prokopa 74, 75.

Kanan, mnich sázavský 195.

Kaka František, soused v Sázav
354,

Kanonisace sv. Prokopa 208—216,

Kaple a kostely sv. Prokopa 73,
371—384, 414.

Karafiát Václav, hospodáský správ-
ce 372,

Karásek Karel, hospodáský správce
317.

Karel IV., císa 164, 165, 224, 226,
227, 347—349, 362, 363.

Karel VI., císa 29.S, 294.

Karlík, kostel sv. Prokopa 373.

Karlštein 363—365.
Karolina Augusta, císaovna 329.
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Káš Pavel, horník na Bezových
Horách 401.

Kavalír František, majitel skelné
'

huti 323, 329; Vladimír 336.

z Khevenhiiller-Metsch, knžna An-
tonie 330, 393.

z KhUnburJca, hrab Ferdinand, ar-

cibiskup 294, 295.

Kkun František Benedikt, spisova-
tel 413.

Kienberg, kostel sv. Prokopa 375.

Kimhall, kostel sv. Prokopa S83.

Kindermann, rytí Ferdinand ze

Schulsteinu, biskup litomický
31 7.

Kinner Bohumír Alois, kapitolní
dkan u Všech svatých 351, 366.

Kinzl Jan, fará tuklatský 400 ; Voj-
tch, fará plaanský 400.

Kladno, métto 403.

Kladruby, klášter 262, 282,289,290.
Klášter sv. Prokopa v Chicagu 381

až 383.

Klement IIL, protipapež 194.

Klement IV., papež 227.

Klement XI., papež 294.

Klement XII., papež 416.

Klement XIV., papež 358.

Knzi slovanští v echách 27, 28,
40-45,

Knihy slovanské 92 9B, 197.

Kninice, kaple sv. Prokopa 374.

Knobloch Edvard, hl. fará u Panny
M«rie ped Týnem 447, 449, 455,
457.

Koárník Václav, benediktin 382.

Koí František, kapitolní dkan na

Vyšehrad 326—333, 335,338,339,
370, 393, 395.

Kojlik (kalich) sv. Prokopa 162, 163,
219, 320, 338, 369, 370, 393.

Kolín Nový 247, 332, 353, 393, 400.
Kolín starý 254.

KoUej 8 v. Prokopa v Chicagu 382.
z Kolovrat, hrab Ferdinand Ludvik,

velkopevor johanit .943; Hanuš,
administrátor arcibiskupství 255,

310; hrabnka Marie Anna 344.

Komárov ves 238, 254, 273.

Komárov na Morav, kostel sv. Pro-

kopa 377,

Komoany na Morav 379.

Kondratec ves 393.

Konený Jan, fará na Sázav 336.

Koniáš Antonín S. J,, spisovatel 410.

Eonojedy ves 394.

Konrád, kníže eský 188.

Konvrši na Sázav 140, 209.

ioraZGaudolf, kaplan na Sázav 318.

Korb Jakub, fará janovický 299.

Kormout Jan Jií, hejtman panství
peeckého 386.

Kosmas, biskup pražský 188—190,

194, 197.

Kosmas, letopisec 107.

Kostel kláštera sázavského 67, 77,

81—83, 90, 161, 162, 177, 184, 185,
187, 189—191, 198, 203, 204 215,

223, 242—244, 262, 264, 288, 290,

295—300, 303, 316—340, 361,367,

386—390, 393, 395
; kiple P. Marie

203, 264, 285, 288, 324, 338, 35H;

kaple sv. Kíže 185, 189,210,362;
kaple sv. Petra 215, 218; krypta
(jeskyn šv. Prokopa) 65, 74, 75,

190, 290, 339, 340.

Kostelec erný 257, 273, 274.

Kostely a kaple sv. Prokopa 371—
384.

Kostka z Postnpic, Bohuš 253, 265,

272; Vilém 250,253, 272; Zdenk
272.

Košin z Freudenfeldu, Václav, opat
sázavský 292—298; 339, 354, 356.

Kotras Jan, benediktin sázavský 234.

Kotrba Antonín, viká mnichovický
331.

Kouim 247, 400.

Kozák V., starosta nuický 403.

Kozly, dvr 239, 252, 267, 287.

Kozmice ves 329, 394.

z Kozmic, Písnak, panoše 229, 230.

Kozojedský Václav, knz 307.

Krabice z Veitmile, Beneš, letopisec

224; Mikuláš, zeman 262.

Kramá Leander, opat sázavský 298,

302—306, 314, 318, 319, 338, 357.

Krásí František, metropolitní ka-
novník 447, 449, 460, 455, 457.

Krka Jan, benediktin sázavský 234.

Kressenbrunn 220, 221, 347.

Krch Josef, kaplan na Sázav 334.

^Krlišt'' u Sázavy 64, 75.

Kroák Damián, benediktin sázav-

ský 305.

Kronika sv. Prokopa ze 14. století

224, 406.

Krupka, kaple sv. Prokopa 374.

Kruty Dolní 239, 252,268, 271, 272.

Kruty Horní 234, 239, 240, 252, 268,

271, 272, 329, 394, 400.

Krypta v kostele sázavském 66, 74,

75, 190, 290, 339, 340.

Kivolaje ves 239, 252, 266, 286, 287,
313.

Ktnov, kostel sv. Prokopa 376.

Kucborský Sigmund, administrátor

pevorství johannitského 343.
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Ktiera Ildefons, benediktin sázav-

ský 288.

Kulda Beneš Method, kanovník vy-

šehradský 415.

Kttmmer Karel, fará v Michli 393.

KwncUk, mšan pražský 346.

z Kunštatu, Boek 250, 261; Sezima

250, 251, 252; Jan Zajíma 265,

266,^271; Ludvík 266, 268, 271,
272 { Prokop 266 ; Justina 271.

Kur Matj, fará skramnický 22, 400.

Kurzweil Gaudentius, klerik v klá-

štee sázavském 306, 306.

Kyšperský Jan, editel statku 324,
325.

Lahe Jindich, spisovatel 408.

z Lamberka Karel, arcibiskup 263,
311.

Lang Ondej, opat v Bamberce 406.

Langhans František, polesný 324.

Lazce ves 239, 252, 271.

Lázn svatoprokopské 72, 397.

Lbosyn ves 285
z Lede Mikuláš, zeman 233,

Legenda eská (veršovaná) o sv.

Prokopu 405, 406; latinská 207,

209, 217, 219.

Lenz Antonín, probošt kapitoly na

Vyšehrad 394.

Leonhard Václav, metropolitní scho-
lastik 316.

Leopold I., císa 286, 289, 291, 292.

Leopold Vilém, arcikníže rakouský,
351.

Lestkov, kostel sv. Prokopa 373.

Lesnice ves 239, 253, 267, 272, 285.

Letiny, kostel sv. Prokopa 376.

Letopisec sázavský Cpokraovatel
Kosmv) 198, 203, 207, 404.

Létavice na Morav, kostel sv. Pro-

kopa 378.

Lev XIII., papež381,447—449, 451,
452.

Lhota Kostelní 400.

Lhota Malá 232, 238.
Lhota Proboštova 238, 254, 273.

Lhota Táborová 238, 254, 273.

Lhota Velká 232, 238.

ze Lhoty, Majnuš, zeman 233.

Libenický Pavel, zeman 273.

Libošovice, kostel sv. Prokopa 374.

Liepur Jan Fr., kanclé arcibiskup-
ské konsistoe 289

z Lichtenšteina, kníže František 377.

Linhart, opat sázavský 255.
Lisabon 368.

Liška Václav, mšfan pražský 392.

Literatura svatoprokopská 404
—416.

Liturgie sv. Basilia 110
;

sv. Jana

Chrysostoma 110—136; slovanská

41, 61, 91-110, 171, 186, 191—
196, 227.

z Lobkovic, kníže František Jií

324, 393.

Lodhé, benediktin sázavský 234.

Lobl Benno, opat bevnovský 298,

299, 357, 391.

z Lowenfelsu, paní Josefa Maximi-
liana 295, 388.

Lohelius Jan, arcibiskup 263, 364.

Lochy (Mel) ves 230, 236, 240.

Lošany ves 400.

Loštice na Morav, kostel sv. Pro-

kopa 376.

Louka, klášter na Morav 180.

Lovecký Jiík, majitel mlýna 276.

Lstibo ves 400.

Lukáš, knz ze Sázavy 309.

Lukáš, sakristan sázavský 229.

Ludvik, král 271.

Lžika sv. Prokopa 163, 320, 338,

369, 370.

M.

Mabillon Jan, spisovatel 408.

Mach Theodor, kapucín 332.

Machotín ves 239, 252, 271.

Majer Alois, editel dol 401.

Majstik Maurus, benediktin sázav-

ský 305.

Makarius Josef z Merfelic, dkan
kapitoly u Všech svatých 351.

Malanotte Matouš, konsistorní rada
289.

z Malovic, Jan Ejrištof 416.

Malotice ves 400.

Manice ves 255, 285.
z Manderscheidu, hrab Jan Gustav,

arcibiskup 298.
Manner Jan Prokop, opat u sv. Mi-

'

kuláše v Praze 282—284, 289, 290,
313.

Mareš Matj, uitel v Sázav 325.
Marie Terezie, císaovna 298, 358.

Martin, benediktin sázavský 234.
Martin II., opat bevnovský 262.
Martineh Václav, benediktin sázav-

ský 91, 305, 315, 316.

Marty M., biskup v Dakot 383,
384.

Marik, zeman 255.
Mašek František, kaplan na Sázav

325.
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MaškovsJcý Daniel, purkrabí na Sá-
zav 276—278.

Matj, benediktin sázavský 237.

Matéj, ková v Sázav 312.

Matj, pevor sázavský 234.

Matj, opat bevnovský 257.

Matj, opat sázavský 226.

Matjovský František Antonín, radní

písa 387; Kateina Terezie, choC

jeho 389.

Matiáš, císa 263.

Matouš, kantor sázavský 234.

Maximilián 11., císa 258, 269, 274.

Medek Martin, arcibiskup 259, 260,

262, 310, 350.
Mlnik ves 313, 330.
Ménard Mikuláš Hugo, spisovatel

407.

Mendl Coelestin, opat kladrubský
290.

Menhart, biskup pražský 200.

Mnická Kateina, dobroditelka klá-

štera 296, 307.

Msteky Bernard, benediktin sázav-

ský 298, 357.

Mezger František, spisovatel 409.

Mezholezy ves 253, 280, 281, 307.

Michal, benediktin sázavský 234.

Michal, opat sázavský 237, 251,253.
Mikuláš, benediktin sázavský 234.

Mikuláš, biskup pražský 216.

Mikuláš, podjáhen na Sázav 234.

Mikuláš Otakarv, benediktin sázav-

ský 225, 226.

Milohuz ves 84, 88, 237.

Mince kláštera sázavského 242.
Mirek Jií ze Solopisk, majitel dvoru

278.

Mladota ze Solopisk, Adam Ignatius,

metropolitní kanovník 369; rytí
Jan Ignatius 20, 22.

Mlýn klášterní na Sázav 201.

Mnichovice msteko 204, 228, 230,

234, 238, 240, 250, 253, 267, 272,

286, 287, 309.

Moltzer Maurus, benediktin sázavský
288.

Mosander Jakub, spisovatel 407.

Mostice ves 256, 278, 285, 313.

Moítl Vincenc, kanovník vyšehrad-
ský 450, 453, 454, 456.

Mrchojedy ves 64, 226, 239, 252, 266,

285—288, 306, 313.

Mstišovice (Mžižovice) ves 239, 252,

256, 271.

Mukov, kostel sv. Prokopa 373.

Mutjovice^ kaple sv. Prokopa 373.

li.

Náhlovský František, fará na Sá-

zav 325, 326
; Vincenc, universitní

professor 426. 428, 437, 465.

Navrátil Earel, fará u sv. Jindicha
v Praze 425, 457.

Nebovidy ves 394.

Nechyba ves 288, 306, 313.

Nmci v Olomouci 376.

Nmcová Anna, dobroditelka kláštera
383.

Nesmn ves 239, 262, 271.

z Nesmn, Mareš, panoše 232.

z Neuberga, svob. pán Jan, majitel
statku 301, 333, 334.

Neužil Prokop, benediktin 382.

Nevlas, opat sázavský 234—237, 241.

Nezdice, kostel sv. Prokopa 375.

Nigrin Daniel Ildefons, opat sázav-

ský 282, 284—288, 290, 353, 267.

Nitra, biskupství 44.

Nuice, kaple sv. Prokopa 371, 403,
404.

Nuice ves 244, 330.

O.

Obraz milostný sv. Prokopa 159—
161, 296,303, 335,338, 339,353—
358, 388.

Obrazy svatých v kláštee sázavském

90, 91, 275, 300, 301, 304, 321—
323, 328—330, 414.

Obrazy sv. Prokopa 22, 74, 344,
348, 349, 351, 357, 365, 366, 379,
388, 451.

Obytecký Litmír Viduna, rytí z Oby-
tec 287.

Odivy ves 239, 253, 267, 272, 285,
313.

Ola, kostel sv. Prokopa 383, 384.

Oldich, kníže 53—61, 68—73, 75,
76. 78, 82—84, 87, 90, 136.

Oldich z Pabnic, kanovník pražský
225.

Olomouc, arcidiecése pod ochranou
sv. Prokopa 376; oltáe téhož
svtce v kostele sv. Moice 376,
v kostele sv. Jakuba 376.

Oltáe sv. Prokopa 344—346, 357,

376, 378, 379.

Ondrák A., fará v Postupicích 306,
318.

Ondej, probošt ve Zbýšov 234, 237.

Ondej z Toniáskovic, opat sázavský
258—260, 262, 263, 310.

Ondejov msteko 394.

Opatovice ves 232, 238, 254, 273.
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Oplany ves 285.

Ostatky sv. Prokopa 288, 320, 338,

342, 362—370.
Ostrava Moravská 403.

Ostrov, klášter sv. Jana 195, 196.

Ostrovský Yoitéch, sirotí v Brandýse
397.

Ostedek ves 285, 320.

Ota, biskup pražský 201.

Otryby ves 247.

Ouzice ves 394.

z FappenheimUf hrabnka Voršila
Kateina 389.

Paprocký Bartolomj spisovatel 407.

z Pardubic, Arnošt, arcibiskup 228—
230, 350.

Pavlín Jií, správce kláštera sázav-

ského^ 263, 264, 281, 312, 313.

Pecky ervené 393,

Perwolf Antonín, majitel statku

svatoprokopského 23; Jan 23.

Pšina Edvard, iditel statku 325,
329.

Pšina z Cechorodu, Tomáš Jan,
svtící biskup 364, 365.

Petr, poustevník z Malého Blaníku
353.

Petr, vyslanec papežský 208.

Petr I., opat sázavský 231—235.
Petr II., opat sázavský 257.
Petr Elektus, kapucín 332.
Petr uzdá, mšan pražský 346;

Mikuláš a Václav, synové jeho 366.
Petr z Lindy, metropolitní dkan

259.

Petter Vojtch, benediktin sázavský
305.

Petík z Lešan, osazovatel vsi 229,

240, 241.

Petrovice ves 232, 238, 254, 273.

Pfeifer Martin, metropolitní dkan
262.

Piazza Julius, apoštolský nuntius 294.

Piinský Jan Antonín, purkrabí na
Ratajích 389.

Pien Jan S. J,, spisovatel 409.
Pinkas Sobslav, professor 372.
Pisec ves 239, 252, 271.

Pisek, kaple sv. Prokopa 376.
Piskáek Alois, sídelní kanovník ve

Staré Boleslavi 333, 334.
Písmo a knihy slovanské 29—36,42,

43,

Písn ke cti sv. Prokopa 415—416.
Pištk František, svtící biskup 322.
Pius IX., papež 443, 446.

Plachý Jií S, J., spisovatel 408,

Plaany 246, 400.

Planer Václav, metropolitní kanov-
ník 345.

Plaucar František, metropolitní ka-
novník 331,

Plze 363.

Podbrady 270.

Podhradice ves 239, 252, 271.

Pohl František Otmar, fará na Sá-
zav 335, 336, 394.

Poho na Morav, kostel sv. Pro-

kopa 377.

Pohnáni, kostel sv. Prokopa 375.

Pochvalov, kaple sv. Prokopa 374.

Pokorný Ferdinand, kaplan 457.

Pokorný Fnlgentius, benediktin sá-

zavský 298, 357.

Polanecký Vojtch, fará v Poianecb
329, 330, 333, 394, 400, 414—416.

Polster Josef, hospodáský inspektor
378.

Polydor Adam, opat sázavský 258.

Pontanus z Breitenberka, Jií Pert-

hold, metropolitní probošt 262,.

263, 407.

Poekadla o sv. Prokopu 398, 399.

Poiany ves 400.

Poíí nad Sázavou 73, 244, 245.

Poiko ves 313, 320.

z Posenpachu František, mšan
pražský 345; Hiltmar, mšan
nymburský 345.

Postoloprty, klášter 204.

Pouska Josef, administrátor na Sá-
zav 336.

Pouti sázavské 334, 384—396.
Povsti o sv. Prokopu ; o mládí jelia

25—27; o studiích 27; o hodno-
stech v kapitole vyšehradské 37—
39; o pobytu v kláštee bevnov-
ském 46—48; o jeskyni na Sázavé
64—66; o kamenech sv. Prokopa
74, 75; o boji proti bsm 150—
152.

Praha: hrob a oltá sv. Prokopa
v kostele Všech svatých na hrad
260, 350—352; ostatky sv. Pro-

kopa 362—367
;
kostel sv. Prokopa

na Malé stran 342—344; oltáe-

sv. Prokopa ve velechrám sv.

Víta 344, 345; v kollegiátním
kostele sv. Petra na Vyšehrad
345

;
v kostele P. Marieped Týnem

345; v kostele sv, Linharta 346;
v kostele sv. Mikuláše na Starém
mstš 345 ; v kostele sv. Mikuláše
na Malé stran 346

;
v kostele st.

Václava na Zderaze 358; sochy
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sv. Prokopa 344, 349-352, 358—
360 ; kostel sv. Jií na hrade 329.

Praskolesy, kaple šv. Prokopa 372.

Prášily, kostel sv. Prokopa 375,

Pražané, vrchnost kláštera sázav-

ského 249, 250.

Pedvoj, metropolitní dkan 363.

Pemysl Otakar!., král 210—216, 342.

Pemysl Otakar II, král 220—222,
347, 362.

Pepychy, kostel sv. Prokopa 375.

Pesíavlky ves 239, 252, 268, 271,

272, 285, 313.

Pibik, fará v Semicích 233.

Pibik, kantor sázavský 229.

Pibik, probošt ve Zbýsové 282.

Pibislav, opat sázavský 226.

Pibislava, dobroditelka kláštera 199,
238.

Pxibislavice ves 239, 267, 286, 287.

Píbram 401, 402.

z Pichovic, hrab Antonín Petr,

arcibiskup 314.

Pistoupím ves 400.

Pivlaky ves 64, 239, 252, 256, 268,

287, 306, 313, 320, 328.

Procek Jan, benediktin sázavský 234.

Prokop, benediktin sázavský 234, 288.

Prokop, syu rychtáv 255.

Prokop II., opat sázavský 281.

Prokopka, studánka v Chotouni 22,

26, 396, 397, 400.

Prosil Vít, benediktin sázavský 305.

Prcha Karel, svtící biskup 334.

Puery ves 239, 253, 273.

Puchýma, samota 313.

Pusch Jií Tomáš, hormistr 401.

Pyskocely ves 239, 252, 255, 256,

268, 269, 276, 313; kaple sv. Pro-

kopa 372.

R.

Rabšteinek Th., duchovní správce
383.

Racek, probošt ve Zbýšov 230:

z Radimi, Olfart, zeman 253, 265,

273, 274; Kateina a Dorota, dcery
jeho 273.

Radosta, mnich sázavský 204.

Radošovice ves 339.

Radvanice ves 239, 252, 256, 268,

287, 288, 306, 313.

Rajhradský rukopis (Martyrologium
Odonis) 109.

Rakovka, studánka u Sázavy 75.

Rakovnický Jan, zeman 263, 265,
273.

Rataje Hrazené 329, 394.

Ratenice ve f S9 4.

Reformace katolická vkol Sázavy
285.

Reginhard, opat sázavský 205—207,
244, 247.

Rejzek, Antonín S. J, kazatel 394.
Rendl z šavy, Albrecht 266; synové

jeho 266.

Rojšin, kaple sv. Prokopa 375.
Rokosnik Filibert, kaplan v Sázav

315.

Rokycanský František, mší. pražský
344, 345.

Rolnicí, ctitelé sv. Prokopa 397—
400.

Roudnice, kaple sv. Prokopa 373.
Rovná ves 236, 239, 240, 244, 252,

266, 286, 287.

Róžant v Horní Lužici, kostel sv.

Prokopa 379, 380.
z Rožmberka, Vilém 257.

Rubín, pevor sázavský 229, 231, 232.

Ruka Maurus, opat u sv. Mikuláše
v Piaze 317, 354.

Rudolf, vyslanec papežský 184.

Rudolf II., císa 260, 261, 267, 269,

270, 350, 368.

Ruperl, klerik v kláštee sázavském
288.

Ruzen, dobrodinec kláštera 201.

Ržika Joseí, kaplan na Sázav
334, 415.

z Rynarce, Matj Kožka, opat sá-

zavský 267.

Ryneš, fará ve Skvrnjov 231, 232.

.
eho, jáhen v kláštee sázavském

288
eho VIT., papež 181, 185, 186,
191—194.

z &iec, Zacha, zeman 253, 265,

,273.
ezá Matj, dobrodinec kláštera

3,07.
z ían, pan Ferdinand František

390; Ferdinand, syn jeho 390; Ka-

teina, dcera 390.

S.

Sadská 229, 400.

Sagmuller Jií, zeman 280, 307.

Scdius Mikuláš S. J., spisovatel 406.

ze Salm-Salmu, kníže Vilém Flo-

rentin, arcibiskup 318.

Samechov ves 239, 252, 266, 285—
287, 313.
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Samopše ve8 64, 239, 251, 252, 266,

286—287, 306, 313, 324, 335.

Sartorius Tomáš, opat bevnovský
283, 284, 286, 288—291.

Sázava n Landškrouna, kaple st.

Prokopa 375.

Sázava msteko 63, 235, 237, 240,

252, 254, 256, 261, 263, 266, 268,

269, 275—278, 282, 285, 306, 308

—319, 321, 322, 324—332, 334,

335, 400.

Sedláek Václav, kaplan na Sázav
334.

Sedlišt Staré, kostel sv. Prokopa
372.

Sedlo staré, kostel sv. Prokopa 375.

Seifert Augustin, opat bevnovský
281—283.

Seipl Vít, svtící biskup 292.

Semice, kostel sv. Prokopa 374.

Schmitzer Jan, fará skalický 370.

Schneider Justinián, benediktin sá-

zavský 298.

ze Schonbomu, hrab František de

Paula, kardinál, arcibiskup 336,
367, 394, 450, 454, 456.

Sckolz Jan S. J., spisovatel 409.

ze Schrattenbachu hrab Volfgang
Haniiibal, biskup olomoucký 377.

ze Schrenhu, svob. pán Alois Josef,

arcibiskup 323, 393.

Schwarz Bedich, majitel statku

334—336; Antonie, chot jeho 334,
335.

Schwarz Karel, svtící biskup 335,
394.

ze Schwarzenberga, kníže Adam 372
;

Bediih, kardinál, arcibiskup 326,

331, 400, 418, 422, 425, 426, 446,

450, 464:.

Sigmund, císa 248, 252, 253, 265,

271, 273.

Silvestr, opat sázavský 198—205,

23«, 24i, 244, 247.

Singer S., benediktin 382, 383.

Sirek Šimon, soused v Sázav 312.

Skála Václav, mšton pražský 392.

Skalice^ klášter cistercijský 227, 228.

Skalice hor stíbrných 239, 241, 244,

252, 266, 268, 271, 329, 394.

Skoepa Adam, majitel statku sva-

toprokopského 20.

Skramniky ves 89, 90, 228,233,236,
238, 240, 252, 253, 255, 273, 274,
400.

Skryje ves 239, 252, 271.

Skipov na Morav 379.

Skvrnjov (Skvrnov) ves 230, 233,

234, 239, 240, 245, 262, 263, 285,

287, 313.

Síaníoosiý Anastasius, opat sázavský
242, 298—302, 317, 357.

Slánský Josef, pevor kláštera mal-
tanského 394.

Slaný msto 403.

Smíchov
]
oltá sv. Prokopa v býv.

farním kostele 358.

ze Smilovic, Ješek, zeman 229.

Smirický ze Smiic, Albrecht 271;
Jaroslav 271.

Smolik Rupert, opat bevnovský 450,

41, 453, 455.

Sneidenlup Erasmus, spisovatel 411,

Sobice, kostel sv. Prokopa 374.

Sobslav I. kníže 200, 201.

Sobslav II., kníže 207.

Sobšin ves 247.

Sobkovice, kostel sv. Prokopa 374.

Sobor, hora a klášter 48.

ze Sobušic, Václav, zeman 233.

Sochy sv. Prokopa 66, 73, 344, 349
—352, 357—360, 363, 366—368.

Soukup Augustin Václav,, fará cho-

ceradský 299, 410.

Soukup Generosus, kapacín 332.

Spolky 8v. Prokopa, v echách 416;
v Americe 381, 416,

Spytihnv II., kníže 85, 156, 172,
173. 175, 176, 179, 180.

Srdinko František, kanovník ve Staré
Boleslavi 425, 436, 447, 455, 456.

Stanislav, mštan olomoucký 376.

Stakovice. kaple sv. Prokopa 374.
Stašek Jan, klerik v kláštee sá-
zavském 306.

Steiner Jan S. J., komisa 354.
Stockl Jan, knz 396.
Stolmi ves 400.

Strakonice, kostel sv. Prokopa 375.
Stmovnik les 89, 237.

Stebský Jan Antonín, fará v Ži-

želicich 375.

Stedokluky, kostel sv. Prokopa 373.
Stibmice na Morav, kapie sv. Pro-
kopa 376, 401.

Stíbro msto 402, 403.
Stimelice ves 267, 285.
ze Stimelic, Jan, rytí 229; Jeáek

233.

Studánky svatoprokopské 22, 26, 71

—73, 75, 373, 395—397.
Studená na Morav, kostel sv. Pro-
kopa 378.

Sudislav, mšan pražský 342; Do-
bromila, chot jeho 342.

Sudislav, superior kapucínského klá-
štera v Kolín 353.

Sudkov na Morav, kaple sv. Pro-

kopa 376. 377.

Sudkovská Anna, slena 299.
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Suchá, kaple sy. Prokopa 374.

Suchý Jakub, úedník panský 299.
Surius Vavinec, spisovatel 407.

Sváteni den sv. Prokopa 342, 350,
352—356, 358, 398, 399.

Svémyslice, kostel sv. Prokopa 371.

Svinaov, kaple sv. Prokopa 372.

Š.
v

Šalomoun, král uherský 182.

Sebi, biskup pražský 83—87, 90,

187, 141—144, 161, 180, 181,290,
36^1.

ze SéllenherTca, Jaroslav 256, 266,
^ 267, 272; synové jeho 267.
Šindelá František, kaplan na Sá-

^ zav 323, 324.

Šindelá Josef, fará na Sázav 334,

^ 335, 393, 394, 416.

Škola v Sázav (msteku) 317, 319,
^ 320, 325, 327, 332, 334, 335.

Školy sv. Prokopa v Chicagu 381,

,
382.

Šlegl Mikuláš, mšan pražský 346;
^ Kristina, sestra jeho 346.

Šlechta Karloman, benediktin sá-

, zavský 298, 357.

Šlechta ze Všehrd, Jan 273.

ze Sleinic Arnošt, administrátor arci-

^ biskupství 256.

Spirit Marián, benediktin sázavský
.305.
Spork hrab Rudolf, svtící biskup
. 299.

Stnovice, kostel sv. Prokopa 373.

Stepán, kvardián kapucínského klá-

^
stera v Kolín 396.

Štpánek Jan, mšan v Uhlíských
, Janovicích 391, 392.

Štpánúv Maximilián, benediktin sá-

. zavský, 298, 314.

Šternberk eský 320.

ze Šternberka, Adolf Vratislav 291
;

Aleš Holický 254; Václav Jií

286, 287; paní Anna Marie Ama-
bilie 390; hrabnka Marie E!e-

. onbra 296.

Štiin ves 73.

Stulc Václav, probošt kapitoly na
Vyšehrad 393, 414, 416, 428, 436,

, 437, 440—450, 453, 454.

Sjýrský Jií, opat sázavský 263, 311.

Svihovský z Eisenberka, Ferdinand

258—261, 264, 269, 270, 276, 309

—311, 327; Theobald 270, 276.

T.

Talmberk hrad 285.

z Talmberka, Diviš 226, 233; Fran-
tišek 295

;
František Leopold 286>

287; František Maximilián 355,

399; František Vilém 282, 385;
Jan František 291, 295, 388; Ne-

zamysl 226; Eva Regina 389; Jo-

sefa Maximiliana 391
;
Kateina

390; Voršila Kateina 282.

Tatouovice ves 285.

Tatce ves 225, 232, 239.

Tehov, kostel sv. Prokopa 373.

Tel na Morav 379.

Teplá ves 239, 252, 266.

Terezin, kaple sv. Prokopa 374.

Tersch Edvard, metropolitní probošt
400, 401, 425, 428, 433, 437, 438,
455.

Thiddag, biskup pražský 53, 56, 59,
60.

Thomanides Stanislav, opat sázavský
262—264.

Tiejenbach Bolni, kaple sv. Pro-

kopa 373.

Tiegel z Lindenkrona, rytí Ema-
nuel 326, 327, 331, 333; Vilém

319—323, 336, 370
; Barbora, chot

jeho 319— 321; Antonie, druhá
cho 322—324, 329.

Tima z Koldic, mšan pražský 241.

Tismice ves 400.

Tobiáš z Bechyn, biskup pražský
223.

Tomáš, fará v Hostivai 233.

Tomáš, kantor sázavský 23^*.

Touchoiny, kostel sv. Prokopa 374.

z Trautmannsdorju, hrab František

Adam 296.

Trka z Lípy, Mikuláš 253, 265,
272

;
Rudolf 274.

Trho Jan, kanovník svatojirský
v Praze 344.

Triihemius Jan, opat ve Wiirzburku
406.

Trmal z Tožic, vladyka Prokop 256j

268, 271, 272.

Trucovna, samota 314.

Tryskovice ves 268, 287.

Tebický František, krajský fysik

304.

Tebí na Morav, kostel sv. Pro-

kopa 378.

Teboratice ves 268, 287.

Tebovle ves 302, 306.

Tuapy ves 416.

Tuek Rudolf, soused plaanský 396.
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Tylek Prokop, opat sázavský 281,
313

Tý Smil, nájemce dvoru 229.

U.

Úcta sv. Prokopn, v Americe 380

—384, 416; v echách 341—360,
371-376; na Morav 376—379;
v jiných zemích slovanských 379,

380; v cizích zemích 368; mezi
rolnictvem eským 397—400; uhor-

,ník 400—404; v Praze 342—346
Ifherce ves 239, 256, 274, 275.

Ujezdec ves 239, 252, 268, 271, 272,
313.

de Vlrici Antonie, abatyše 378.

Umni v kláštee sázavském 139,

, 187, 188, 190, 207, 242—244, 248.

Únanov na Moravé, kostel sv. Pro-

,kopa 379.

Únšov, kostel sv. Prokopa 373.

Urbanov na Morav 379.

V.

Václav, fará v Litožnicích 346;

Albert, bratr jeho 346.

Václav, kaplan opatv 229, 234.

Václav, pltanciá sázavský 234.

Václav, probošt na Devíci 234, 237.

Václav, probošt sázavský 234.

Václav, rychtá 255.

Václav I., král 216.

Václav II., král 222, 377.

Václav IV., král 235.

Václav L, opat sázavský 254, 255,
310:

Václav II., opat sázavský 257,

z Valdšteina, Adam 267, 270—272,
282, 286, 312; Albert 233; Ema-
nuel Arnošt, biskup litomický
358; Ferdinand 286, 287, 296, 307,

367, 390; František Josef 296;
Jan 267; Jan Bedich, arcibiskup

289, 343; Jan Karel 286, 287;
Jan Viktorin 282, 283, 286, 287,

307, 353; Jarek 232; Eleonora

390; Johanka 8abina 295, 385;
Josefa Karolina 296; Sylvie Po-

lyxena 307.

Valda Karel, kaplan na Sázav 323.

Valentin, probošt naDevíi 230—232,
z Walldorfu, hrab Bohumír 379.

Vamberk, kostel sv. Prokopa 375.

Vank, mlyná z Podrataj 251.
Vavák František, rolník v Milicích
416.

Vavinec ves 228, 236, 240, 285.

z Weissenwolfu, hrab František

Antonín 295, 323.

Veletin, kaple sv. Anny 321.

Wernhle Jan, úedník útárny 303.

Ves Nová, kostel sv. Prokopa 374.

Vestec (Vesce) 239, 262, 268, 282,
313.

Veverka Martin, mlyná 278; Anna,
manželka jeho 278, 279.

Veveí na Morav, kaple sv. Pro-

kopa 379.

Vilémov, klášter 222, 225, 255.

Wimmtr Bonifatius, opat kláštera

sv. Vincentia v Beatty 381.

Vinaický Karel, kanovník vyše-

hradský 417—440, 454.

z Windmiíhlu, Sohr, vojenský po-
ruík 388, 389.

Vinklá František, katecheta 467.

Vinohrady Královské, kaple sv. Pro-

kopa 373.

Sv. Vintý 144.

Vit, opat sázavský 46, 155, 170,
i 72, 173, 180, 182—184, 186.

Vitek Placid, benediktin sázavský
288.

Vitek Tomáš, krajský komisa 302.

Vitice ves 394, 400.

Wittmann Ildefons, benediktin 382.

Vladislav I., král 201, 202, 204, 205.

Vladislav II., král 265, 256, 266,

272, 273. 274.

Vlach Anselm, opat u sv. Mikuláše
v Praze 294.

Vlasák Antonín Norbert, spisovatel
415.

z Vlašimi, Jan Oko, arcibiskup 231.

Vlkanice ves 239, 252, 256, 268,

313, 330, 335.

Vlkoš na Morav, kostel sv. Pro-

kopa 377.

Vodérady ves 228—230, 239, 240,

256, 260.

Volkmar, probošt ve Zbýšov 230,
232.

Vosovka, studánka u Sázavy 71—73,

297, 372, 389, 393, 395, 396.

Votava Ildefons, benediktin sázavský
297, 313, 410.

Votka Jan S. J., kazatel 394.

Votvovice, kaple sv. Prokopa 373.

Voves Martin Jan, administrátor

v Sázav 316.

Vracen, biskup moravský 44, 45, 61.

Vranik ves 285, 313, 320. .

Vranov ves 332, 394.

Vratislav II., kníže 89, 145, 156,

179—188, 192—194.
40



626

z Vrbna, hrab Václav Albrecht,

majitel statku svatoprokopského
20.

z Vribyy hrab František Václav

299; Jan Josef 296.

Všekrdy, kaple sv. Prokopa 372.

Vydra Stanislav S. J., professor3l6,
393.

Vyšehrad 27, 28, 37-40; domácí

kaple sv. Prokopa 371

Vyšehrad v Uhrách 40, 48, 50.

Xaverov, ves 320,

Z.

Záboi, kostel sv. Prokopa 246, 247,
374.

Zach Lambert, pevor sázavský 298.

Zajima'z Kunštata, Jan 252, 253,
265, 266, 271, 309; Jindich 252;
Ludvík 266,268,271, 272; Prokop
255, 266; Justina Zajimaka 271.

Zákolnice, jeskyn 84, 88, 237.

Zásada, kaple sv. Prokopa 374.

Zázraky sv. Prokopa; pvod stu-

dánky v Chotouni 26
; jahody

v zim zralé 26; ábel donucen,
aby nesl nápravu 27; tešn v zim
zralé 46, 47

;
svtec oral áblem

67; vypudil bsy z jeskyn 74,
75 ; poslal lo na druhý beh eky
148; uzdravení posedlého 149—
151; straky od kláštera zahnány
152; uzdravení slepé ženy 153;
vzkíšení mrtvého 154; oištní
malomocného 167; nemocný ozdra-
vl 161; slepec Palpo zraku došel

162; sv. Prokop potepal opata
Nmce 176—179; zpsobil led na
ece v let 183

; vysvobodil vzn
z klády 183; vysvobodil odsou-
zeného k šibenici 411, 412

; piml
zlodje, aby vrátili vci ukradené

209; vysvobodil z klády kající
híšnici 210; navrátil zrak slepé
žen 210; podsil papeže Inno-
centia III, 213; zázraky pi ka-
nonisaci 214; svtec zjevil se na
Sázav 217; uzdravil dvachuravce

217; uzdravil tré lidí zmrzaených
217

; uzdravil slepce 218
; vzbudil

kostelníka 218; zhostil okov ka<

jícího zloince 218; zachránil

bratra eholního ped smrti 218
;

panoše zlým duchem posedlý 219 ;

uzdravení jinocha 219 ;
uzdraveni

šílence 219
; dívka ozdravla 219

;

sv. Prokop rozmnožil pokrmy
v kláštee 224; zachránil tonoucí
ženu 224

; dívce zrak navrácen 224 ;

žena shrbená ozdravla 224; slepá
žena prohlédla 224; svtec za-

chránil dva sluhy tonoucí 225;
ztrestal Nmce v Olomouci 376;
podivu hodná uzdravení 385—392;
a95—397; nemocní zbaveni epi-

lepsie 385, 386, 388; otoku 388,
souchotí 396 ; zákalu na oích
387, 395—397; zimnice 385, 389;
pomoc pi tžkých porodech 388,
390 ; zastavení morové nákazy 389 ;

slepota zhojena 389.

Zbejval Josef, fará v Konojedech
394.

Zbraslav, benediktin sázavský 232.

Zbýšov, proboštství 230—232, 237

—239, 253. 254, 273, 274.

Zelender Volfgang, opat bevnovský
263, 280.

ze Zdebuzevsi, Majnuš, panoše 233.

Zdeslav, probošt na Devii 230.

Zdik Jindich, biskup olomoucký
200, 202.

Zink Otmar, opat bevnovský 292—
298.

ze Zrue, Beneš zeman 229; Hrzek
2i9.

Zvon sv. Prokopa v Chotouni 21.

Zvony na Sázav 320, 321, 328, 334,
364.

Z.

Žák z Krchleb, zeman 273.

ze Žampachu, Jan Maria Hložek,
^komisa 354.

Z3ár na Morav, kostel sv. Prokopa
^378, 401.

ŽUárský Ambrož, soused v Sázav
,312.
Železná Marie, vdova po uiteli 333 .

Želiv, klášter 205, 206.

Životopisy sv. Prokopa 404—415.

Žizná, mnich sázavský 204.

Žizelice, kostel sv. Prokopa 375.



Opravy.

Str. 27 ádek 11 zdola místo Fabricus ti: Fabricius.

„ 73
,,

11 „ místo dováženi bývají ti: po most pecházejí.

„ 239 „ 1 shora místo Kosmic ti: Kozmic.

„ 256 v nadpise místo Jan III. ti: Jan IV.

„ 385 ádek 7 zdola místo Po ušeni ti: Po zrušení.

„ 320 „ 13 „ místo správy ti: duchovní správy.

„ 353 „ 12 shora místo ze Šternberka ti: z Valdšteina.

„ 588 „ 11 „ místo Vzáe ti: Vázae.





stará vž zrušeného kostela sv. apoštol Petra a Pavla v Chototmi.
Pohled na cás Chotonn.





Kaple sv. Prokopa a statek sv. Prokopský v Ohotouni.
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Pohled na Tž od jihu.





Hlava Krista Pána, pozstatek kamenné ezby ve svorníku hlavní vže
klást. sázavskélio_kostela. Zbytek klenutí v místnosti piléhající k sakristii
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Kstka z tla sv. rokox)a v relikviái sázavském a lžika svtcova tamtéž.
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Kúsrka z tla sv. rokopa y relikviái sázavském a Ižirka svtcova tanitž.
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ás lebky sv. Prokopa v chrámu Všech Svatých v Praze.
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ás lebky sv. Prokopa v chrámu Všech Svatých v Traze.





Eám sv. Prokopa v klášterním chrámu Broumovském.
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Ibám sv. Prokopa v klúšteniíin chrámu Brouiuovském.





Starožitný milostný obraz sv. Prokopa ve clirámu Sázavském.





Starožitný railostu}' obraz sv. Prokopa ve clirámu Sázavském.
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Stará ezba mnich v sakristii kostela sázavského. Úlomek berly
sv. Prokopa v poklade sy. Vítském.
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Starožitná socha sv. Prokopa na devném oltái y krypt

sázavského kostela.





Hrob sv. Prokopa v kostele u Yšecli Svatých na hrade Pražském.
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Hrolj sv. Prokopa v kostele u Vsecli Svatých na hrad r'ražsk(zsKcin.
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